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Abstrakt 

Hlavní postavou diplomové práce je Eduard Štorch (1878-1956). Eduard Štorch patří  

mezi nejznámější české spisovatele, kteří psali knihy pro děti a mládež. Narodil se v Ostroměři 

ve východních Čechách. Za Rakousko-uherské monarchie studoval na učitelském ústavě 

v Hradci Králové. Jako učitel pracoval až do roku 1937, kdy odešel do penze. Učil  

ve východních Čechách, v severních Čechách a v Praze. Jeho největším pedagogickým 

počinem bylo založení Dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze. Celý život byl zapáleným 

amatérským archeologem. S archeologií se seznámil na počátku 20. století na Mostecku. 

Aktivně se věnoval fotografování. Fotografoval archeologická naleziště, život na Dětské farmě 

i cesty do zahraničí. Je pochován po boku své ženy Boženy na hřbitově v Lobči, kde měli chatu. 

 Tato práce využívá biografickou metodu a přibližuje Eduarda Štorcha na základě  

jeho šesti osobností či rolí. Mezi tyto role, krom spisovatele a učitele, patří také archeolog, 

fotograf, student a manžel.  
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manžel, Ostroměř, Lobeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The main character of the thesis is Eduard Štorch (1878-1956). Eduard Štorch is  

one of the most famous Czech writers who wrote books for children and youth. He was born  

in Ostroměř in Eastern Bohemia. During the Austro-Hungarian monarchy he studied  

at the normal school in Hradec Králové. He worked as a teacher until 1937, when he retired. 

He taught in Eastern Bohemia, in Northern Bohemia and in Prague. His greatest pedagogical 

achievement was the establishment of a Children's Farm on Libeňský Island in Prague. All  

his life he was a keen amateur archaeologist. He discovered archeology at the beginning  

of the 20th century in Most. He was actively involved in photography. He photographed 

archaeological sites, life at the Children's Farm and trips abroad. He is buried alongside his 

wife, Božena, in the Lobeč cemetery, where they had a cottage. 

This work uses a biographical method and introduces Eduard Štorch on the basis of his 

six personalities or roles. Among these roles, besides writer and teacher, are also  

an archaeologist, photographer, student and husband. 

 

 

 

Key words: Eduard Štorch, amateur archaeologist, teacher, writer, photographer, student, 

husband, Ostroměř, Lobeč 
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Úvod 

 

„Člověk je jistě nejzvědavějším tvorem na světě. Každé květince počítá tyčinky, do nerostu 

šťourá, aby zvěděl, co v něm je, ku vzdáleným hvězdám obrací dalekohled pátraje po novém 

nějakém měsíci velehvězdy, jezdí po Africe i Americe, aby poznal několik černých pronárodů-

moderní člověk chce všecko zevrubně vědět, a naše noviny musejí laskavému čtenáři vyhovět  

a vypravovat mu, co se stalo včera tisíc mil za mořem a který to brouk žere cholerové bacily. 

Ale náš člověk žádá ještě více, chce věděti, jak to u nás vypadalo za dávných dob, jaký národ 

tu byl, jak žil, čemu věřil a jak pracoval.“  

 

Eduard Štorch1 

 

Jsem přesvědčená o faktu, že většina laické veřejnosti si spojí osobnost Eduarda Štorcha pouze 

s tím, že je autorem stále čtených Lovců mamutů či v lepším případě jiného z jeho románů. 

Odbornější veřejnosti jsou pak známy Štorchovy reformní pedagogické snahy, a především 

experiment Dětská farma. Ale jak se praví v citátu, člověk je nejzvědavější tvor na světě,  

a na Eduarda Štorcha to platí dvojnásobně. Nestačilo mu totiž věnovat se pouze svému povolání 

učitele, ale zajímal se i o další obory. Jak sám tvrdil, nejblíže mu byla milovaná archeologie,  

která zároveň inspirovala vznik jeho literárního díla. Současně také pravidelně přispíval  

do nejrůznějších periodik, zajímal se o sociální otázku a byl politicky aktivní. Méně známá je 

skutečnost, že se věnoval fotografování a pořádal pro děti zájezdy k moři i na hory. Zkrátka 

žádný cíl pro něj nebyl dostatečně vzdálený. 

O Eduardu Štorchovi toho bylo napsáno hodně, ale ještě zdaleka ne všechno.  

Tato diplomová práce by měla přispět jiným pohledem na téma a odkrýt další možnosti přístupu 

k osobnosti (respektive k osobnostem) tohoto velkého a zároveň v některých směrech 

opomíjeného muže. Ráda bych zdůraznila fakt, že nebyl „jen autorem Lovců mamutů“,  

což je stereotyp figurující v současné české paměti. Ač se jedná o jednoho člověka,  

tak svůj život zasvětil tolika aktivitám. Jeho osobnost proto nabízí mnoho poloh a rolí.  

Tato diplomová práce by tento fakt měla vzít v potaz, neboť jsem se rozhodla ke Štorchovi 

přistupovat právě z té perspektivy, že se jednalo o člověka složeného z několika osobností, rolí 

či poloh. Rozhodla jsem se blíže přiblížit šest z nich. Tři z nich jsou základní kategorie,  

                                                 
1 Eduard ŠTORCH, Člověk diluviální, in: Vzdělání lidu 1/1907, s. 1. 
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které jsou již např. načrtnuty v knize Bohumila Kettnera: učitel, archeolog a spisovatel. Já jsem 

k těmto třem přidala ještě Štorcha jako studenta, manžela a fotografa. 

Eduard Štorch má již vydaný vlastní životopis, který však není zcela vyčerpávající, 

nicméně přináší základní fakta o jeho životě. Již jednou zmíněná kniha nese titul Kdo byl 

Eduard Štorch a jejím autorem je pražský pedagog Bohumil Kettner.2 A právě mezi pedagogy, 

didaktiky či historiky školství budí Štorch největší pozornost. A to jistě zaslouženou,  

neboť převážně v meziválečném období proslul jako reformátor školství, o čemž se zmiňuje  

i nejnovější publikace věnující se prvorepublikovému vzdělávání „Národní“ školství za první 

Československé republiky autorského kolektivu kolem Tomáše Kaspera, Dany Kasperové  

a Markéty Pánkové.3 K dispozici je také několik studií. Z těch didaktických můžeme jmenovat 

Války a boje Eduarda Štorcha od Josefa Märce4 či Dětskou farmu Eduarda Štorcha a reformu 

meziválečného školství,5 Štorchovu snahu o reformu výuky dějepisu na počátku 20. století6  

a „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov 

v Praze-Troji (1925-1930)7, jejichž autorem je Tibor Vojtko. Opomenout nesmíme ani přínos 

Karla Rýdla, který je podepsán pod titulem Eduard Štorch: český průkopník moderní zážitkové 

pedagogiky8 a článkem Eduard Štorch, oblíbený spisovatel a učitel dějepisu9. Svou troškou  

do mlýna přispěl také Jiří Pokorný se studií Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“.10 

Obecně se dá říci, že největší odbornou pozornost Štorchovi věnují dva muži: archeolog 

Karel Sklenář a archivář Karol Bílek. Právě role Eduarda Štorcha jako archeologa je vedle  

jeho pedagogické dráhy nejčetněji zpracovávaná. Štorch totiž vystupuje v několika dílech výše 

vzpomenutého Karla Sklenáře. Ten je podepsán nejen pod tituly jako Bohové, hroby a učitelé11  

či Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů.12 Z mnoha jeho článků  

                                                 
2 Poprvé vyšla v roce 1986. Kettner jí vydal pod pseudonymem Kakáč. Bohumil KAKÁČ, Kdo byl Eduard 

Štorch, Praha 1986 srov. Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011. 
3 Tomáš KASPER, Dana KASPEROVÁ, Markéta PÁNKOVÁ, „Národní“ školství za první Československé 

republiky, Praha 2018. 
4 Josef MÄRC, Války a boje Eduarda Štorcha, in: Magdalena ŠUSTOVÁ ed., Dějiny ve škole – Škola v dějinách, 

Praha 2010. 
5 Tibor VOJTKO, Dětská farma Eduarda Štorcha a reforma meziválečného školství, in: Speciální pedagogika: 

časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 4/2006. 
6 Tibor VOJTKO, Štorchova snaha o reformu výuky dějepisu na počátku 20. století, in: Magdalena ŠUSTOVÁ 

ed., Dějiny ve škole – Škola v dějinách, Praha 2010. 
7 Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov 

v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011. 
8 Karel RÝDL, Eduard Štorch: český průkopník moderní zážitkové pedagogiky, Lüneburg 1999.  
9 Karel RÝDL, Eduard Štorch, oblíbený spisovatel a učitel dějepisu, in: Rodina a škola 8,9/1998. 
10 Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013. 
11 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003. 
12 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005. 

https://katalog.npmk.cz/authorities/852679
https://katalog.npmk.cz/authorities/852679
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a studií uveďme pro ilustraci „Vavřínový list“ Eduarda Štorcha po 75 letech13 a také novější 

příspěvek v periodiku Dějiny a současnost14 upozorňující na rovněž výjimečnou osobnost 

Štorchovy manželky Boženy.  

Karolu Bílkovi vděčíme krom soupisu Štorchovy osobní pozůstalosti15 také například 

za velice originální příspěvek Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete  

v inventáři16, což je rozsáhlý rozhovor s Karolem Bílkem, který nabízí inspirativní možnosti 

využití Štorchova odkazu a podněcuje k přemýšlení o mnohých rozměrech jeho osobnosti.  

Tato práce nemá za cíl být originální v tom, že se jedná o první závěrečnou studentskou 

práci věnující se štorchovskému tématu, to určitě ne, proto je vhodně připomenout některé 

z těch, které této práci předcházely. V roce 2008 obhájil na brněnské Masarykově univerzitě 

Jiří Štoll bakalářskou práci Dětská farma Eduarda Štorcha a československé alternativní 

školství ve dvacátých letech 20. století. V roce 2011 na stejné univerzitě absolvovala Michaela 

Kundratová s diplomovou prací Obraz pravěku v díle Eduarda Štorcha. O rok později se 

objevily hned tři studentské práce. První z nich je bakalářská práce Eduard Štorch a jeho vztah 

k sociální pedagogice Jaroslava Hájka, která vznikla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další 

bakalářskou prací je pro změnu práce z oblasti archeologie Dějiny archeologie: Eduard Štorch 

od Kateřiny Kudělové ze Západočeské univerzity v Plzni. V neposlední řadě je  

to pak diplomová práce Hany Knitlové Beletrizace dějin ve výuce dějepisu, obhájená  

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy rovněž v roce 2012, kterou zároveň chápu  

jako tu nejpřínosnější a nejpečlivěji zpracovanou ze všech jmenovaných. Stejná autorka je 

podepsána i pod bakalářskou prací Pravěký způsob života v podání Eduarda Štorcha z roku 

2009. Nejnovější diplomová práce vznikla pod taktovkou výše připomenutého ústeckého 

didaktika Josefa Märce v roce 2017. Autorkou práce Pedagog Eduard Štorch je Barbora 

Balvínová. 

Heslo Eduard Štorch najdeme samozřejmě také v nejrůznějších slovnících, 

encyklopediích či lexikonech. K dispozici je současně nepřeberné množství příspěvků 

v regionálním tisku ať už staršího data či z poslední doby. S tím se také pojí skutečnost,  

že v roce 2018 bylo o Štorchovi slyšet o něco více díky tomu, že se na jaře připomínalo 140 let 

od jeho narození. Byl připomínán v médiích a podobně, ale jeho přítomnost jsme mohli 

                                                 
13 Karel SKLENÁŘ, „Vavřínový list“ Eduarda Štorcha po 75 letech, in: Časopis Národního muzea 1-2/1989. 
14 Karel SKLENÁŘ, Cesta ženy dějinami archeologie, in: Dějiny a současnost 3/2017. 
15 Karol BÍLEK, Eduard Štorch, 1878-1956: literární pozůstalost, Praha 1979. 
16 Karol BÍLEK, Pavla STIEGLEROVÁ, Silvia KRAMÁROVÁ, Mikuláš ČTVRTNÍK, 

Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři: rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu 

Štorchovi a jeho archivním fondu, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2013. 

https://biblio.hiu.cas.cz/documents/345400?back=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dkarol%2Bb%25C3%25ADlek%2B%25C5%25A1torch&group=345400,417367,445331,91244,173842
https://biblio.hiu.cas.cz/documents/345400?back=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dkarol%2Bb%25C3%25ADlek%2B%25C5%25A1torch&group=345400,417367,445331,91244,173842
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zaznamenat také na výstavě Nová škola v nové republice, kterou uspořádalo Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. 

Nejcennější pramennou základnu pro tuto diplomovou práci představoval osobní fond 

Eduarda Štorcha, který je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

v Litoměřicích. Využity byly zároveň i dva fondy ze Státního okresního archivu v Hradci 

Králové. Jedním z nich je Učitelský ústav Hradec Králové a tím druhým je pak osobní fond 

Václav Deyl.  

Literární archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP) má hlavní sídlo 

v Praze. Pro výzkum do této diplomové práce jsem ale využívala zejména jeho pracoviště 

v Litoměřicích. Jak píše Karol Bílek: „Celkově můžeme shrnout, že písemná pozůstalost 

spisovatele Eduarda Štorcha je zachována dobře a patří k největším a nejlépe zachovaným 

pozůstalostem novějších českých autorů. Musí do ní nahlédnout každý, kdo chce psát o moderní 

literatuře pro mládež, o boji za pokrokové směry v pedagogice, o dějinách archeologických 

výzkumů u nás atd.“17 Samotný osobní fond Eduarda Štorcha čítá na šedesát archivních kartonů. 

Najdeme zde širokou škálu pramenů, neboť on sám byl pořádkumilovný a své písemnosti si 

střežil a pečlivě ukládal. Nechybí osobní dokumenty, jako je rodný list, vysvědčení, oddací list 

či úmrtní oznámení. Stejně tak najdeme ve fondu dokumenty vztahující se k dalším členům 

Štorchovy rodiny. Jedná se zejména o ty, které se týkají jeho manželky Boženy. Součástí 

pozůstalosti jsou dále beletristické a odbornější rukopisy Eduarda Štorcha i texty osob  

z jeho okolí, životopisné vzpomínky, nejrůznější poznámky, výstřižky jeho článků a studií,  

ale i výstřižky článků a tisků reagujících na Eduarda Štorcha a jeho dílo. Velmi cennou součástí 

fondu jsou dochované stovky fotografií. V neposlední řadě je třeba upozornit na početnou 

korespondenci. Eduard Štorch si totiž dopisoval s nejednou významnou postavou jeho doby. 

Osobní pozůstalosti Václava Deyla vděčím vůbec za prvotní impulz, který spustil  

můj zájem o osobnost Eduarda Štorcha. Deyl byl totiž Štorchovým spolužákem  

na královéhradeckém učitelském ústavu a zanechal po sobě nevydané paměti, kde krátce 

připomíná i Štorcha. S Deylovými vzpomínkami jsem pracovala již v bakalářské práci,  

a neboť nejsou příliš známy, rozhodla jsem se je částečně využít také v diplomové práci.  

Při podrobnějším seznámení se s tématem jsem zjistila, že nabízí širokou pramennou základnu, 

která ještě nebyla zdaleka vyčerpána a nabízí tak velké spektrum dosud nezodpovězených 

badatelských otázek. Vzniknul tedy koncept Eduarda Štorcha jako muže několika rolí, navíc 

představených z pohledu jeho současníků. 

                                                 
17 Karol BÍLEK, Eduard Štorch, 1878-1956: literární pozůstalost, Praha 1979, s. 7. 
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Každá z šesti kapitol rozdělených podle jednotlivých rolí se snaží nabídnout pohledy 

Štorchových současníků tak, aby se v každé kapitole dostal do popředí zájmu jiný typ pramene. 

V kapitole představující Štorcha jako studenta budou hrát prim paměti. Štorch manžel se 

představí zejména na základě korespondence a článků v tisku. V další kapitole o fotografovi 

využijeme především dochovaných fotografií. Roli pedagoga nastíní otištěné posudky kolegů, 

články v tisku, korespondence i vzpomínky žáků. Eduard Štorch jako spisovatel bude hodnocen 

na základě recenzí a posudků jeho knih. A naposled osobnost archeologa se pokusíme 

rekonstruovat z velké části díky korespondenci s Karlem Absolonem. Součástí práce bude také 

kapitola, která ve stručnosti nastíní základní mezníky Štorchova života a kapitola přibližující 

některá z míst, kde žil, pracoval a tvořil. Práce bude doplněna bohatou obrazovou přílohou 

tvořenou hlavně fotografiemi ze Štorchovy pozůstalosti. 

Na závěr zmíním ještě otázku metodologie. Práce bude zpracovávána na základě 

biografické metody ovšem netradičně uchopené, jak je nastíněno výše. Z inspirativních 

metodologických publikací bych ráda jmenovala zejména Rod v memoárech18 autorské dvojice 

Marcin Filipowicz a Alena Zachová, který příhodně pracuje se středoškolským prostředím 

Hradce Králové v druhé polovině 20. století. Dále mohu uvést např. Macurův Sen o trnové 

koruně19 či Biografickou iluzi20, jejímž autorem je Pierre Bourdieu. 

Úplně poslední poznámkou je pak to, že v textu jsou psány kurzívou názvy knih, článků 

či periodik. Dále jsou kurzívou vizuálně odlišeny citace použité v této diplomové práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009. 
19 Vladimír MACURA, Sen o trnové koruně, in: Znamení zrodu a české sny, Praha 2015. 
20 Pierre BOURDIEU, Biografická iluze, in: Teorie jednání, Praha 1998. 

https://www.kosmas.cz/autor/30001/marcin-filipowicz/
https://www.kosmas.cz/autor/30003/alena-zachova/


13 

 

1. Eduard Štorch (1878-1956) 

 

Pokud se chceme vydat po stopách životního příběhu Eduarda Štorcha, musíme putování zahájit 

ve východních Čechách, ostatně stejně je to i u mnohých dalších významných osobností našich 

dějin a kultury. A možná by nebylo špatné zamyslet se hlouběji nad touto skutečností. Životní 

příběh Eduarda Štorcha započal 10. dubna 1878 v Ostroměři č. p. 98. Jeho otec Vojtěch Štorch 

byl nedaleko ostroměřského vlakového nádraží zaměstnán jako dozorce parního stroje. Matka 

Anna, rozená Ulrychová, byla v domácnosti.21 Manželé Štorchovi v době narození Eduarda  

již společně vychovávali prvorozeného syna Gustava, jenž přišel na svět rovněž na počátku 

měsíce dubna jen o tři roky dříve. Třetím synem byl Rudolf, který se narodil v lednu 1880. 

Poslední chlapec, jenž do rodiny přišel v červenci 1887 už během královéhradeckého pobytu 

Štorchových, dostal jméno Bohuslav.22  

Archeolog Karel Sklenář ve své knize píše, že se Štorch narodil osaměle za Ostroměří 

v železniční vodárně,23 nejde ale přehlédnout význam, který toto místo mohlo pro budoucí 

vývoj jeho osobnosti mít. Ostroměř ležící nedaleko Hořic v Podkrkonoší byla totiž tábořištěm 

lovců pozdního paleolitu.24 Co když mu právě rodiště v místě pravěkého naleziště dalo do vínku 

duši archeologa a autora knížek odehrávajících se v pravěku? Vlastně snad všechna Štorchova 

místa pobytu jako by náhodou ležela v blízkosti některého z archeologických nalezišť  

či v oblasti, kde byla doložena některá z pravěkých kultur, jak ještě později uvidíme především 

ve spojitosti s milovanou Lobčí a přilehlým Kokořínskem. Ovšem i Štorch sám uvedl ve svých 

životopisných poznámkách, že vodárna stála na odlehlém místě za vesnicí a s bratry neměli 

tolik příležitostí účastnit se dětských her spolu s ostatními dětmi z Ostroměře.25 

Otcovo povolání sebou neslo časté stěhování. Rodina tak v krátké době měnila místa 

pobytu. I navzdory tomu stihl malý Eduard zahájit školní léta v rodné Ostroměři. Obecnou 

školu postupně navštěvoval také ve Všestarech, v Radimi u Jičína, v Josefově, v Hradci 

Králové a Kuklenách.26 V Hradci Králové navštěvoval v letech 1889-1893 c. k. vyšší reálku  

a následně zamířil na učitelský ústav, kde v roce 1897 úspěšně odmaturoval.27 I učit začal  

ve východních Čechách. První učitelské místo získal v Třebechovicích, nepříliš vzdálených  

                                                 
21 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: rodný list, inv. č. 1-2. 
22 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 15-16. 
23 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 216. 
24 Karel SKLENÁŘ, Památky pravěku na území ČSSR, Praha 1974, s. 52. 
25 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Životopis a životopisné poznámky, inv. č. 5316-5330. 
26 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 15-16. 
27 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z vyšší reálky Hradec Králové 1890-1893  

a z učitel. ústavu Hrad. Králové 1894-1897, inv. č. 3-24. 
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od Hradce Králové. Další působiště bylo věnnému městu českých královen ještě blíže,  

neboť část roku 1898 prožil na škole v Malšově Lhotě, kterou zanedlouho vystřídala Dobrá 

Voda ležící nedaleko rodné Ostroměře. Nové století už ale mladý učitel přivítal jinde.28 

Buřičská povaha a problémy s úřady zavály jeho další kroky do jiného regionu. Na samém 

sklonku 19. století se stal členem Ústřední matice školské29 a jako matiční učitel začal působit 

na „českém severu“. Nejdelší čas prožil v Mostu, kde pobýval mezi léty 1900 a 1903.30  

Po návratu z Mostecka už Štorchovy kroky směřovaly do Libně, která se mu stala osudnou. 

Dne 27. dubna 1907 se v mosteckém kostele sv. Václava oženil Eduard Štorch s Boženou 

Vávrovou, která mu stála do konce života po boku nejen jako manželka, ale i jako nejbližší 

spolupracovnice.31  

V Praze vyučoval střídavě na několika školách až do vypuknutí první světové války. 

Tehdy se Štorch, přesvědčený pacifista, objevil na půdě karlínské nemocnice, kde pod záštitou 

Červeného kříže pracoval jako asistent u rentgenu.  V roce 1918 měli na frontu nastoupit všichni 

učitelé, čemuž se Štorch opět úspěšně vyhnul. Zbytek války prožil jako fotograf v Jedličkově  

a Bakulově ústavu v Praze.32 Po rozpadu monarchie dostal pracovní nabídku přímo  

z ministerstva školství, což odmítl.33 Naopak nastoupil na místo ředitele Dětské ústřední útulny 

v Bartolomějské ulici v Praze. Odtud zanedlouho putoval na Slovensko, kde působil především 

jako zástupce okresního školního inspektora pro okresy bratislavský a malacký. Po slovenské 

zkušenosti přichází na počátku roku 1921 opětovně do Prahy. Až do odchodu do penze v roce 

1937 vyučuje v Jindřišské ulici. Nicméně, definitivu získává až v roce 1930.34  

Vrcholem Štorchovy pedagogické dráhy bylo zřízení Dětské farmy na Libeňském 

ostrově, jež vedl v letech 1925-1933. Tento pedagogický experiment se skládal ze školy 

v přírodě, jenž byla doplněná pozemkem, kde účastníci farmy provozovali malé soběstačné 

hospodářství. Při budování farmy, výjimečného pedagogického projektu, mu pomáhaly 

převážně děti, které znal prostřednictvím skautingu. Řemeslníky najal jen na nejnutnější práce. 

Štorch se ideji Dětské farmy oddal natolik, že její realizaci hradil z vlastní kapsy. Aby zajistil 

                                                 
28 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
29 Ústřední matice školská vznikla jako česká protiváha německého spolku Deutscher Schulverein v roce 1880. 

Spolek měl zřizovat, vydržovat a podporovat v monarchii školy s českým vyučovacím jazykem v místech,  

kde je problém se zřízením řádné české školy. Po vzniku matice stanul v jejím čele František Ladislav Rieger.  

Viz. Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Šestnáctý díl, Praha 1900, s. 990. 
30 Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013, s. 225. 
31 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: oddací list s Boženou Vávrovou, opis farního úřadu Most z roku 

1921, inv. č. 169. 
32 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24. 
33 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 216. 
34 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24-27, 37 a 189. 
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dostatek financí, musel prodat svojí archeologickou sbírku, kterou budoval dvacet let. Dětská 

farma měla dětem zajistit pobyt na čerstvém vzduchu, naučit je pořádku, čistotě, 

pravdomluvnosti, fyzické práci i soběstačnosti. Učila je lásce k národu, k životu a přírodě. 

Dbala také o jejich fyzické zdraví.35  

Péče o děti provázela celý jeho život, přestože jeho manželství bylo bezdětné.  

Ještě před vznikem Československa začal pro děti i dospělé organizovat ozdravné pobyty  

u moře v Dalmácii.36 Současně byl také velkým zastáncem zimních sportů, především lyžování, 

které se pokoušel dětem zpřístupnit skrze lyžařské kurzy.37 

Krom pedagogické kariéry Štorchův život formovala láska k archeologii. Té se začal 

věnovat v roce 1902 během svého působení v Mostě. Po návratu do Prahy začal vyhledávat 

archeologické lokality při severním obvodu města. Jak pro něj bylo typické,  

do svých vykopávek neopomíjel zapojovat svoje žáky. A právě záliba v archeologii a prehistorii 

probudila Štorcha literárního. Své poznatky začal veřejnosti představovat skrze své romány 

z pravěku, kde se ostatně projevilo také jeho pedagogické smýšlení a touha po zpřístupnění 

historie.38  

Velice často a už od studentských let přispíval do časopisů a novin jako byly např. Český 

svět, Junák, Národní listy, Národní politika, Naše doba, Osvěta lidu, Památky archeologické, 

Posel z Budče, Přítomnost, Světozor, Školský obzor či Učitelské noviny.39 

Jako velmi plodný autor po sobě zanechal několik desítek titulů, část z nich byla určena 

převážně dětským čtenářům a část z nich si kladla odbornější ambice. Mezi nejznámějšími 

tituly budou zřejmě i nadále figurovat především Lovci mamutů, Osada Havranů, U Veliké 

řeky, Volání rodu či Minehava.40 

Co se týče Štorchovy politické orientace, tak víme, že se už během studií projevoval 

poněkud radikálněji. Přikláněl se na stranu pokrokářů. Mezi studenty šířil socialisticky laděný 

tisk a ani jeho působení na Mostecku jeho přesvědčení nezměnilo, ba spíše naopak. Přátelil se 

s básníkem Stanislavem Kostkou Neumannem nebo redaktorem z prostředí kolem prezidenta 

Masaryka Janem Herbenem.41 V roce 1924 vstoupil do sociálně demokratické strany,  

                                                 
35 Tibor VOJTKO, Dětská farma Eduarda Štorcha a reforma meziválečného školství, in: Speciální pedagogika: 

časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 4/2006, s. 275-276. 
36 SACHEM (Eduard ŠTORCH), U moře. Táborové zkušenosti, in: Junák 9/1915, s. 89.  
37 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 72. 
38 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 578. 
39 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 191-192. 
40 Tamtéž, s. 182-183. 
41 Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013, s. 224. 

https://katalog.npmk.cz/authorities/852679
https://katalog.npmk.cz/authorities/852679
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kde se díky svému naturelu neváhal aktivně angažovat.42 Také víra hrála v jeho životě zásadní 

roli. Ještě před vznikem samostatné republiky oficiálně vystoupil z římskokatolické církve  

a rovnou se přidal ke starokatolíkům.43 

Životní příběh Eduarda Štorcha se završil 25. června 1956 v Praze. Poslední roky života 

mu znepříjemňovaly zdravotní potíže. Dožil se sedmdesáti osmi let. Pohřeb žehem, jak velela 

prvorepubliková tradice i Štorchovo osobní přesvědčení, proběhl 28. června ve strašnickém 

krematoriu.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 32. 
43 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vystoupení z církve a jiné náboženské doklady z let 1912-1920, 

ivn. č. 172-176. Starokatolicismus je hnutí v katolické církvi, které vzniklo v druhé polovině 19. století.  

Od římskokatolické církve se odlišuje tím, že neuznává usnesení vatikánského koncilu a ve tvrzení o papežově 

neomylnosti a absolutní moci vidí odchýlení od staré katolické církve. Viz. Ottův slovník naučný. Illustrovaná 

encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátý třetí díl. Praha 1905, s. 1061-1062. 
44 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: úmrtní oznámení 25. 6. 1956, inv. č. 414-415. 
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2. „Šel jsem vlastní cestou.“45 Místa Eduarda Štorcha 

 

„Jít vždy vlastní cestou a nikdy se nebát stát za svým přesvědčením!“46 

 

Ač tento citát odkazuje na radikálnost, osamělost a mnohostrannost Štorchovy osobnosti,  

tak je příhodný i pro tuto kapitolu, kterou uvozuje a zároveň naznačuje, že téměř celý život 

Eduarda Štorcha provázelo časté stěhování a střídání působišť.  

V této kapitole jsou zmíněna některá z míst, se kterými je spojena Štorchova životní 

cesta. Některá z nich odpovídají konceptu tzv. míst paměti Pierra Nory, jenž je charakterizuje 

především jako relikty, jejichž prostřednictvím přetrvává komemorativní vědomí v historii. 

Často bývají zhmotňovány skrze muzea, archivy, hřbitovy, svátky, výročí, smlouvy, protokoly, 

pomníky, svatyně či spolky, jež jsou stavěny do pozice svědka doby čili iluze věčnosti.47  

Některá místa zmíněná v této kapitole konceptu Pierra Nory odpovídají a jsou tedy místy paměti 

štorchovského životního příběhu, jiná naopak jen přibližují vybraná místa pobytu. Ostroměř  

a Lobeč jsou jednoznačnými místy paměti, ale další místa jsou uvedená především z důvodu 

toho, že ač jsou spojena s Eduardem Štorchem, tak jsou připomínány jen zřídka kdy. Důležité 

je poznamenat fakt, že v této kapitole chybí bližší seznámení s oblastí Mostecka a s Bratislavou, 

i když zde Štorch několik let pobýval. Je to tak proto, že tato místa nehrají v práci samotné 

takovou roli jako např. východní Čechy či Lobeč. 

 

2.1 Ostroměř  

Ostroměř, ležící na řece Javorce v místě, kde se střetávají Hořické a Mlázovské chlumy, 

proslavil v minulém století zejména Eduard Štorch, který se zde v roce 1878 narodil.48  

 První zmínka o Ostroměři pochází z roku 1382.49 Dříve se obec nazývala Ostromiř,  

což odkazovalo na vlastní jméno Ostromír či na pověst o zemanském rodu Ostromiřských 

z Rokytníka.50 Na konci 19. století patřila ves do hořického okresu a královéhradeckého 

                                                 
45 Jedná se o název nevydaného Štorchova životopisu od Zdeňka Flejberka, který je zde použit jako metafora. 

Kniha byla oceněna v rámci festivalu Šrámkova Sobotka v roce 1964. Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

FLEJBERK Zdeněk, Šel jsem vlastní cestou, strojopis ukázky ze studie, inv. č. 7917. 
46 Podle spisovatele a pedagoga Jana Hostáně se jedná o heslo, které se údajně mělo objevit v dopise,  

který kdysi odeslal Tomáš Garrigue Masaryk Eduardu Štorchovi. Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

HOSTÁŇ Jan, Eduard Štorch, zálesák a lovec mamutů, strojopis literární studie, inv. č. 7929-7930. 
47 Pierre NORA, Mezi pamětí a historií: problematika míst, Praha 1996, s. 46. 
48 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: rodný list, inv. č. 1-2. 
49 Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M-Ř, Praha, 1951, 

s. 297. 
50 Martin POUR, Kristýna ŠVŮGEROVÁ, Drobné památky Podchlumí, 2010, s. 196. 
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hejtmanství. Žilo zde ve 130 domech zhruba 900 obyvatel.51 Rok po druhé světové válce,  

tedy zhruba za padesát let, v Ostroměři stálo už na 280 domů, ve kterých žilo 1 500 obyvatel.52 

Příslušný farní úřad se nacházel v nedalekých Sobčicích53, kde byl pokřtěn také novorozený 

Eduard.54  

 Oblast táhlého hřebenu Mlázovských a Hořických chlumů je známá zejména díky 

Štorchovu krajanovi z blízkých Mlázovic, jímž byl František Kutnar55, který atmosféru tamního 

regionu charakterizuje následovně: „(…) výhled na jih a jihozápad do polabské roviny  

a ve směru ku Praze zakrývá táhlý hřeben Hořických a Mlázovských chlumů až k jejich 

konecchlumskému zakončení a spádu do jičínské roviny. O Mlázovské chlumy s Maxincem  

a Červeným kopečkem se opíráme jako o hradbu takřka zády a jen za nimi k východu tušíme 

stinné Mezihořské údolí s řekou Javorkou. Odděluje je od chlumu Hořického, který dospívá  

své výše nad Lhotou, Tikovy a Lukavcem. To všechno je ten zlatý prstenec lesnatých kopců  

a hor, který nás pevně objímá od severu a jihu, ale dovoluje větrům od západu a východu 

bezpečný průchod. To všechno je kraj, který je hluboce a neotřesitelně zakotven do našeho 

zraku, do mysli a srdce se vším životem lidu, který v něm žije, pracuje a myslí.“56 

 V Ostroměři je doloženo archeologické osídlení z doby paleolitu, žárové pohřebiště 

z počátku doby železné i zbytky příkopů a valů charvátského hradiště z 6.-10. století našeho 

letopočtu.57 Archeolog Karel Sklenář připomíná, že v okolí obce proběhl osm let po smrti 

Eduarda Štorcha archeologický průzkum, který odhalil, že na úpatí kopce Boráku u Ostroměře 

opravdu tábořili paleolitičtí lovci, ovšem táborový oheň nebyl objeven, ačkoli nalezené 

industrie jeho přítomnost naznačují.58 

 Štorchův rodný dům, železniční vodárna č. p. 9859, je dnes v žalostném stavu.  

Není zde krom nenápadné pískovcové desky informující o narození spisovatele a jednoho 

zastavení naučné stezky „Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana“ zhola nic,  

co by důstojně odkazovalo na význam místa. A tak tu osamělá vodárna, od zbytku obce 

oddělená řekou Javorkou, stojí za vsí ještě smutněji než během dětských her synů dozorce 

                                                 
51 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl, Praha 1902, s. 945. 
52 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Rudolf (bratr), tisky: Potulky kolem Ostroměře,  

inv. č. 9502-9507. 
53 Ottův slovník naučný chybně uvádí, že se jednalo o obec Soběšice. 
54 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: křestní list, inv. č. 1-2. 
55 František Kutnar (1903-1983) pocházel z Mlázovic u Hořic v Podkrkonoší. Byl českým historikem a čelním 

představitelem funkčního strukturalismu. Badatelsky se zaměřoval především na obrozenecké období a dějiny 

zemědělství. Mimo jiné je autorem titulu Mezi Chlumy a Kamennou Hůrou. Viz. František KUTNAR, Děkuji 

životu. Vzpomínky a zápisy českého historika, Praha 2017, s. 159-160. 
56 František KUTNAR, Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika, Praha 2017, s. 11. 
57 Jitka BENEŠOVÁ ed., Velký slovník naučný, Praha 1999, s. 1058.  
58 Karel SKLENÁŘ, Památky pravěku na území ČSSR, Praha 1974, s. 52. 
59 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: rodný list, inv. č. 1-2. 
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parního stroje Vojtěcha Štorcha.60 Štorchův rodný dům je jedním z pěti objektů v Ostroměři 

zapsaných ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.61 Koncept muzejní expozice 

rodného domku, jak jej známe z mnohých jiných rodišť významných českých osobností, 

v tomto případě chybí.62 Úlohu rodného domku zastupuje životopisná instalace v místním 

muzeu. To je zároveň věnováno dalším významným ostroměřským rodákům, mezi které patřil 

také režisér, scénárista a výtvarník Karel Zeman.63 Nicméně dosud fungující muzeum je jedním 

z prvků, který z Ostroměře vytváří místo paměti Eduarda Štorcha. 

V blízkosti muzea a Základní školy Eduarda Štorcha můžeme obdivovat Štorchovu 

kovovou bustu umístěnou na kamenném sloupu, jejímž autorem je Josef Bílek. Na zadní straně 

desky, na které je busta posazená, je uvedeno, že dílo bylo zhotoveno během akce „Z“ v roce 

1978.64 Busta od hořického akademického sochaře Bílka pochází ze stejné doby jako deska 

označující rodný dům.65 

Ostroměř na svého slavného rodáka nezapomněla. I po jeho smrti se k jeho odkazu hrdě 

hlásí. Příkladem může být výstava uspořádaná v tamní lidové knihovně u příležitosti 

Štorchových nedožitých 90. narozenin,66 která v rodném kraji nebyla zdaleka jedinou. 

 

2.2 Hradec Králové 

Hradec Králové je spojen především se Štorchovým dospíváním a studentskými léty.  

Do věnného města českých královen odešla rodina z Josefova. Už během josefovského pobytu 

začal Vojtěch Štorch budovat na Pražském Předměstí, tehdy ještě u Hradce Králové lázně,67 

které se nacházely v Chelčického ulici č. p. 77.68 V Hradci Králové studoval v devadesátých 

letech 19. století nejprve na vyšší reálce a následně jeho kroky zamířily na tamní učitelský 

ústav.69 

 Královéhradecký učitelský ústav se řadil k nejstarším učitelským institucím ve městě  

a zároveň se mohl pyšnit tím, že se jednalo o druhý nejstarší ústav tohoto typu v Čechách.70 

                                                 
60 Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Životopis a životopisné poznámky, inv. č. 5316-5330. 
61 Martin POUR, Kristýna ŠVŮGEROVÁ, Drobné památky Podchlumí, 2010, s. 197. 
62 Jako příklad obvyklé expozice může posloužit rodný dům Aloise Jiráska v Hronově. Viz. Ivan MUCHKA, 

Václav PETŘÍČEK, Ladislav NEUBERT, Východní Čechy, Praha 1990, s. 48. 
63 Martin POUR, Kristýna ŠVŮGEROVÁ, Drobné památky Podchlumí, 2010, s. 197. 
64 Tamtéž, s. 201. 
65 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 5. výročí úmrtí a k úmrtí B. Štorchové, inv. č. 9565-9566. 
66 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, tisky: pozvánky na akce spojené s Eduardem Štorchem, inv. č. 9508-9518. 
67 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 16. 
68 Jan PĚTA, Literární průvodce Hradcem Králové. Literární místopis. Hradecká čítanka, Hradec Králové 2016, 

s. 45. 
69 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z vyšší reálky Hradec Králové 1890-1893  

a z učitel. ústavu Hrad. Králové 1894-1897, inv. č. 3-24. 
70 Pavla KORITENSKÁ, Školní sbírky a knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové, in: Občasník Studijní  

a vědecké knihovny v Hradci Králové 1/2015, s. 20. 
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Starší byl už jen pražský mužský ústav.71 Vznik samotného učitelského ústavu datujeme k roku 

1851, avšak už od roku 1780 ve městě fungovala tzv. preparandie neboli kurz pro přípravu 

učitelů.72  

Eduard Štorch navštěvoval královéhradecký učitelský ústav v době, kdy byl již plně 

oddělen od hlavní a nižší reálky a od roku 1874 sídlil v samostatné budově č. p. 230. Ve stejném 

období byl ústav postátněn a výuka prodloužena na čtyři roky, neboť pro stát bylo kvalitní 

vzdělání budoucích pedagogů žádoucí. Zvyšující se prestiži ústavu napomohlo i založení  

tzv. cvičné školy sloužící pro potřebu názorné výuky budoucích kantorů. Díky těmto inovacím 

začali do nadále se rozvíjející instituce přicházet také studenti z vyšších společenských kruhů. 

V letech 1899-1900 vznikla pro účely ústavu na Náměstí Svobody nová moderní budova.73 

Královéhradecký ústav vychovával nové pedagogy až do přelomového roku 1948,  

kdy brány instituce opouštěli poslední absolventi učitelského ústavu. Nadále se budoucí učitelé 

vzdělávali už jen na pedagogických fakultách.74 

 Na konci 19. století platil Hradec Králové spíše za menší české město s necelými osmi 

tisíci obyvatel. Našli bychom zde nejmenší německou menšinu v krajském městě v českých 

zemích.75 Hradec Králové si vždy zakládal na pověsti města podporujícího vzdělávání a rozvoj 

školství.76 Byl také pevnostním městem s vojenskou posádkou. O zrušení pevnosti bylo 

rozhodnuto už v roce 1858. První vlna bourání hradeb přišla v roce 1884, ale nejdůležitější fáze 

bourání probíhala mezi léty 1894 a 1914, tedy v době Štorchových studií.77 

 Během královéhradeckého pobytu bydlel Štorch postupně v Chelčického, Komenského 

a Zieglerově ulici.78 Přestože je Hradec Králové pro Eduarda Štorcha především městem,  

kde prožil studentská léta, tak i v dalších letech ho spojovalo s Hradcem Králové  

např. to, že zde žil jeho bratr Rudolf.79  

 

                                                 
71 Učitelský ústav v Hradci Králové 1780-1948, Hradec Králové 1948, s. 3. 
72 Pavla KORITENSKÁ, Školní sbírky a knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové, in: Občasník Studijní  

a vědecké knihovny v Hradci Králové 1/2015, s. 20. 
73 Radek BLÁHA, Petr GRULICH, Roman HORKÝ a kol., Hradec Králové, Praha 2017, s. 422. 
74 Učitelský ústav v Hradci Králové 1780-1948, Hradec Králové 1948, s. 3. 
75 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 11. 
76 V upomínku na zájezd čsl. žurnalistů do Hradce Králové 28. a 29. ledna 1924, Hradec Králové 1924, s. 27. 
77 Radek BLÁHA, Petr GRULICH, Roman HORKÝ a kol., Hradec Králové, Praha 2017, s. 680-681. 
78 Jan PĚTA, Literární průvodce Hradcem Králové. Literární místopis. Hradecká čítanka, Hradec Králové 2016, 

s. 13. 
79 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Gustav Štorchovi Rudolfu, inv. č. 3597. 
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2.3 Praha 

V Praze prožil Eduard Štorch nejdelší část svého života. Domovem mu byla od prosince 1903, 

kdy po mostecké učitelské etapě začal učit na pražských periferiích, a to nejprve v Libni.  

Do vypuknutí první světové války postupně učil ještě ve školách na Korábě a v Bubnech.80  

Na severním obvodu Prahy také v tomto období pokračoval spolu se svými žáky 

v archeologických výzkumech, se kterými začal už na samém počátku nového století v Mostě.81 

Válku prožil částečně v karlínské vojenské nemocnici a částečně v Jedličkově ústavu.82  

Po krátkém bratislavském intermezzu se na začátku dvacátých let vrací do Prahy,  

aby až do konce své pedagogické kariéry působil na Novém Městě.83 

 Spojení Štorcha a Prahy ale nejvíce odkazuje k oblasti dřívější periferie, tedy k Libni  

či ještě specifičtěji k Libeňskému ostrovu, kde Eduard Štorch v meziválečném období 

provozoval Dětskou farmu.84 Do zvláštního výtisku Českého světa v roce 1926 Štorch napsal: 

„Neznámá pevnina-uprostřed Velké Prahy! Teprve nynější regulace Vltavy na Maninách 

obrátila pozornost i k libeňskému ostrovu, jejž zná málokdo z Pražanů, ač stojí za návštěvu. 

Libeňský ostrov, toť oáza, která by zasloužila, aby se stala přírodní reservací. (…)“85  

 Manželé Štorchovi žili na Starém Městě v ulici Elišky Krásnohorské č. p. 10.86  

„Každý, kdo přišel do domu v staroměstské ulici Elišky Krásnohorské, kde Štorchovi v Praze 

bydlili, byl přátelsky uvítán. (…)“87 Jan Mauer88 byt Štorchových popsal následovně: „Ostatně, 

kam jsi se podíval, na podlaze, na oknech, kde jaké místečko zbylo, samé vykopávky, bronzy, 

kostry, popelnice a takové nádobíčko-hotové muzeum.“89 Tento dům stále existuje,  

ale nenajdeme na něm žádnou pamětní desku připomínající slavného obyvatele.  

Nicméně na fasádě domu je umístěna jiná tabule, na které stojí: „Družstvo pro stavbu 

učitelských domů v Praze. Otakar Novotný navrhl 1919. Frant. Troníček provedl 1921.“  

                                                 
80 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 216. 
81 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 578. 
82 Josef MÄRC, Války a boje Eduarda Štorcha, in: Magdalena ŠUSTOVÁ ed., Dějiny ve škole – Škola v dějinách, 

Praha 2010, s. 136 a 138. 
83 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 578. 
84 Tomáš KASPER, Dana KASPEROVÁ, Markéta PÁNKOVÁ, „Národní“ školství za první Československé 

republiky, Praha 2018, s. 212-213. 
85 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, tisky: E. Štorch: Dětská farma na Libeňském ostrově, inv. č. 9446. 
86 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: bytové záležitosti,  

inv. č. 416-442. 
87 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠNOBR Jan, O Eduardu Štorchovi, inv. č. 9482. 
88 Jan Mauer (1878-1937) se věnoval speciální pedagogice. Byl ředitelem Pedagogické knihovny Komenského 

v Praze. Je autorem několika odporných prací, např. Škola pomocná (1912) a Duševně úchylná mládež (1917). 
89 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově,  

inv. č. 9762-9801. 
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2.4 Lobeč 

Lobeč je malá obec ležící nedaleko městečka Mšena na Mělnicku. V minulosti připadala  

pod hejtmanství v Mnichově Hradišti a okresním městem byla Bělá pod Bezdězem.  

Mezi nejvýznamnější stavby ve vsi patří zámek, filiální kostel Pozdvižení sv. Kříže a pivovar.90 

Lobeč se stala v roce 1933 pro manželé Štorchovy druhým domovem, když na Pustém 

vrchu zakoupili rekreační objekt, kam přijížděli každé léto.91 V roce 1940 se Eduard Štorch 

poeticky rozepsal o kraji pod Vrátenskou horou do periodika Naše Zprávy: „S pražských návrší 

lze spatřit v dáli na severu dvojvrší Bezdězu. Těsně před Bezdězem se zvedá rozložitá Vrátenská 

hora, střed romantického Máchova kraje. Pod touto lesnatou horou, na pozemcích osady 

Lobče, bylo právě objeveno obrovské pravěké sídliště o rozloze 12 ha. (…)“. Štorch 

neopomenul ve svém příspěvku zdůraznit, že se jedná o domovskou obec libretisty a spisovatele 

Karla Sabiny.92 

Zda bylo odhalení naleziště v místě Štorchova rekreačního sídliště pouze šťastnou 

náhodu či nikoli, se nejspíš nikdy nedozvíme, ale postupem času se ukázalo, že vilka 

Štorchových stojí na místě rozsáhlého sídliště lidu s vypíchanou keramikou.93  

A právě zde popadla jeho láska k archeologii druhý dech.94  

Objevení do té doby zcela neznámého neolitického naleziště mají podle Štorcha  

na svědomí dva lobečtí studenti, kteří našli v polích u Alenina jezírka úlomky pazourků  

a kamenné sekyrky. Následný archeologický výzkum přinesl překvapivý výsledek. Našlo se 

několik set industrií. Lobeč navštívil také zástupce Státního ústavu archeologického v Praze, 

archeolog Jan Filip,95 který potvrdil, že jde o památky na mladší dobu kamennou. Dokonce 

bylo usuzováno, že lobečská osada byla jednou z největších osad té doby na našem území. 

Eduard Štorch si velice přál, aby došlo v Lobči k založení muzea, ale zřejmě nebyl jediný, 

neboť stejnou myšlenku měl již v počátcích zahájení výzkumů tamní řídící učitel Alois Jech.96  

 V současné době je v Lobči možné navštívit Muzeum Eduarda Štorcha,  

které ale vzniklo až dlouhou dobu po Štorchově smrti. Tato malá obec představuje  

                                                 
90 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Šestnáctý díl, Praha 1900, s. 220. 
91 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 284. 
92 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články Ed. Štorcha z oboru archeologie, inv. č. 9700-9740. 
93 Karel SKLENÁŘ, Památky pravěku na území ČSSR, Praha 1974, s. 72. 
94 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 284. 
95 Jan Filip (1900-1981) byl českým univerzitním profesorem a čelním představitelem české archeologie  

ve 3. třetině 20. století. Absolvoval přednášky u L. Niederleho a A. Stockého. Byl jednatelem Státního ústavu 

archeologického pro okresy Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav. Člen KČSN a ČAVU. 
96 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články Ed. Štorcha z oboru archeologie, inv. č. 9700-9740. 
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snad nejsilnější Štorchovské místo paměti, jelikož právě na místním hřbitově na úpatí Pustého 

vrchu našel Eduard Štorch, a později i jeho žena Božena, místo posledního odpočinku.97 

 

2.5 Hořice 

Východočeské město, které se rozkládá na jižním svahu Hořického chlumu, bývalo okresním 

městem v královéhradeckém hejtmanství. S Hradcem Králové a Ostroměří byly Hořice spojeny 

Českou obchodní dráhou. Na konci 19. století zde žilo téměř 7000 občanů české národnosti. 

Německá a polská menšina představovala jen nepatrnou část obyvatelstva.98 První písemná 

zmínka o Hořicích je z poloviny 12. století a pochází ze zakládací listiny premonstrátského 

kláštera v Praze na Strahově.99 

Hořice hrají ve Štorchově příběhu specifickou roli, neboť právě hořickému muzeu 

odkázal Štorch svůj archivní fond a část knihovny. Tento krok byl logický vzhledem k tomu, 

že Hořice leží nedaleko jeho rodné Ostroměře. O to, že byl Štorchův fond v roce 1977 předán 

Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví, se zapříčinil hořický kronikář Bílek.100 

Předání svého archivu a části knihovny uskutečnil částečně z finančních důvodů, a taky kvůli 

nedostatku místa pro uložení písemností a knih, jelikož mu bytové družstvo zabralo polovinu 

pražského bytu a současně také chata v Lobči sloužila jako ubytování pro jinou rodinu.101 

Jednatel Vlastivědného kroužku při Okresním vlastivědném muzeu v Hořicích 

v Podkrkonoší Josef Pour vzpomenul při Štorchově kremaci, jak si zaměstnanci muzea váží 

toho, že se Štorch rozhodl svěřit pozůstalost právě jim.102 Nejen Ostroměř, ale i Hořice 

připomínaly Štorchův odkaz prostřednictvím výstav, které ostatně probíhaly  

už za jeho života.103 

 

2.6 Ulice 

Když nahlédneme do map, zjistíme, že četnost ulic, které by byly pojmenovány po Eduardu 

Štorchovi, není příliš velká. Štorchovu ulici bezpečně najdeme v jeho rodišti, totiž v Ostroměři. 

Na jednom konci ulice symbolicky stojí pomník T. G. Masaryka. Druhý konec ulice v místech, 

                                                 
97 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, FLEJBERK Zdeněk, Štorchovo poslední léto, strojopis projevu,  

inv. č. 7919. 
98 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Jedenáctý díl, Praha 1897, s. 581. 
99 Oldřiška TOMÍČKOVÁ, Václav BUKAČ, Hořice, Praha a Litomyšl 2011, s.8. 
100 Karol BÍLEK, Pavla STIEGLEROVÁ, Silvia KRAMÁROVÁ, Mikuláš ČTVRTNÍK, Eduard Štorch nejen 

lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři: rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním 

fondu, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2013, s. 
101 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 46. 
102 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, POUR Josef, Projev při kremaci spisovatele Eduarda Štorcha,  

inv. č. 7959. 
103 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, JILEMNICKÝ Alois, Rodný kraj Eduardu Štorchovi, inv. č. 7933-7934. 
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kde stojí Štorchův rodný domek, volně přechází do jiné ulice. Ani v nedalekých Hořicích 

Štorchova ulice nechybí, ale kupodivu ve městě, kde prožil mládí a studentská léta,  

tedy v Hradci Králové, bychom po něm pojmenovanou ulici hledali jen marně. Další Štorchova 

ulice leží v Praze, v místech, která v minulosti pro Štorcha hodně znamenala, neboť se jedná  

o Libeňský ostrov. Ulice však nevzhlíží důstojně a nevede zde ani upravená komunikace. 

Možná překvapivě bychom Štorchovu ulici našli v Klatovech, ve městě, které se s osobností 

Eduarda Štorcha nijak nespojuje. Obměněné označení ulice, kterou je Štorchova stezka, 

bychom našli v Mělníce, tedy v blízkosti lobečského kraje. 
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3. „Přiznávám, že jsem mu záviděl.“104 Eduard Štorch studentem 

 

Devadesátá léta 19. století znamenala v životě Eduarda Štorcha etapu, kterou prožil jako student 

mezi stěnami školní budovy. Pro jeho budoucí směřování byly zásadní především čtyři roky, 

jež prožil jako student královéhradeckého učitelského ústavu. Poprvé vstoupil na půdu jedné 

z nejstarších institucí tohoto typu u nás v roce 1893.105 Tato kapitola má ale za cíl postihnout 

druhou třetinu devadesátých let 19. století, kdy žil Eduard Štorch v Hradci Králové,  

kde studoval na tamním učitelském ústavu.106 Hradec Králové však po absolvování 

středoškolských studií nepředstavoval v životě Eduarda Štorcha zásadní motiv. Z pozdějších 

let máme o jeho vztahu k centru východních Čech už jen drobné doklady díky  

jeho korespondenci s mladším bratrem Rudolfem, která se dochovala ze čtyřicátých let  

20. století.107 

 Než se podrobněji seznámíme s rolí Eduarda Štorcha jako studenta na učitelském 

ústavu, tak si ve zkratce shrneme jeho pedagogické způsobilosti. Královéhradecký učitelský 

ústav ukončil úspěšným složením maturitní zkoušky, a to dokonce s vyznamenáním, v roce 

1897. Získal tak oprávnění, aby mohl jako zatímní podučitel či učitel působit na veřejných 

obecných školách s českým vyučovacím jazykem.108 Od roku 1900 byl způsobilý k vyučování 

na obecných školách. Tento dokument však obsahuje dva dodatky. Jeden jej prohlašuje  

jako schopného pro výuku německého jazyka na českých školách. Druhý dodatek  

pak upozorňuje na Štorchovu změnu víry, díky čemuž ztratil způsobilost k výpomocnému 

vyučování katolického náboženství.109 Od roku 1902 mohl vyučovat i na školách 

měšťanských.110 O dva roky později získal vysvědčení o účasti na feriálních univerzitních 

kurzech konaných v Náchodě. Není bez zajímavosti, že jedním z přednášejících byl  

T. G. Masaryk.111 Byl rovněž způsobilý k vyučování slaboduché mládeže.112 Další kurz, 

                                                 
104 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, DEYL Václav, Vzpomínka na Eduarda Štorcha, inv. č. 7905. 
105 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z učitel. ústavu Hrad. Králové 1894-1897,  

inv. č. 3-24. 
106 Tamtéž. 
107 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Rudolf Štorchovi Eduardu, inv. č. 1865-1872. 
108 SOkA Hradec Králové, fond Učitelský ústav v Hradci Králové 1848-1948, kart. 16, inv. č. 503, Maturitní 

katalog 1897. 
109 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení způsobilosti pro obecné školy z r. 1900,  

inv. č. 3-24. 
110 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení způsobilosti pro měšťanské školy z r. 1902,  

inv. č. 3-24. 
111 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení o účasti na feriálních univ. kurzech 1904,  

inv. č. 3-24. 
112 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení o způsobilosti učit slaboduchou mládež z r. 1907,  

inv. č. 3-24. 
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věnující se tomuto tématu, absolvoval v roce 1910.113 Vlastní vzdělávání završil zkouškou  

ze slovenštiny,114 jež byla nezbytná pro vykonávání jeho profese v Bratislavě a okolí.115 

 

3.1 Hradec Králové jako studentské město   

Střední školství v téměř osmitisícovém Hradci Králové v době monarchie by mohlo být 

chápáno jako velmi rozvinuté. Přestože se nejednalo o velké město, našli bychom tu v druhé 

polovině 19. století dokonce čtyři české ústavy zajišťující vzdělání pro budoucí mužský výkvět 

české společnosti. Krom učitelského ústavu měli studenti na výběr ještě klasické gymnázium, 

reálnou školu, a nakonec také obchodní akademii.116 Hradec Králové se již od středověku pyšnil 

zcela specifickým postavením mezi českými městy.117 V polovině 19. století dochází 

k radikální proměně východočeské metropole. Do té doby byla ve městě živá idea rakušanství. 

A náhle se z Hradecka stal region s nejsilnější národní propagací mimo Prahu. Od konce 

šedesátých let představoval Hradec Králové silný příklad česko-rakouské opozice.118 Nesmíme 

zapomínat na to, že právě školství bylo kromě státní správy, armády a katolické církve, 

nejdůležitějším prostředkem vytvářejícím rakouský model, ve kterém měli úspěšní muži najít 

uplatnění. Hradec Králové díky tomu získává výjimečné postavení, neboť zde najdeme všechny 

prvky reprezentující rakouský model, ale zároveň tamní rozvinutý systém školství zajistil 

formování nově nastupující české mužské elity.119 

Mezi absolventy učitelského ústavu a gymnázia bychom našli nejednu významnou 

osobnost, což jen potvrzuje výše uvedené tvrzení. Někteří královéhradečtí studenti se prosadili 

za hranicemi regionu, jiní jsou svojí celoživotní prací spjati zejména s Hradeckem. V první 

polovině 19. století zde pobýval Karel Jaromír Erben.120 Pouhý rok po fatální prohře rakouské 

armády v blízkém okolí Hradce Králové začal ve východočeské metropoli studovat Alois 

Jirásek, který své vzpomínky na gymnaziální léta vtělil do vlastních pamětí.121 Jedním  

z jeho prvních poznatků po příchodu z německého prostředí, které poskytovalo broumovské 

                                                 
113 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení o absolvování kursu pro výuku slabod. dětí z r. 1910, 

inv. č. 3-24. 
114 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení o zkoušce ze slovenštiny z r. 1920, inv. č. 3-24. 
115 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 27. 
116 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 41-42. 
117 Radek BLÁHA, Petr GRULICH, Roman HORKÝ a kol., Hradec Králové, Praha 2017, s. 47  

a V upomínku na zájezd čsl. žurnalistů do Hradce Králové 28. a 29. ledna 1924, Hradec Králové 1924, s. 20. 
118 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 41. 
119 Tamtéž, s. 40-41. 
120 Jan HLAVATÝ ml., Významná výročí. Karel Jaromír Erben (7. 11. 1811 Miletín – 21. 11. 1870 Praha),  

in: Pod Zvičinou 1/2011, s. 5. 
121 Alois JIRÁSEK, Z mých pamětí: poslední kapitoly k nové kronice "U nás". 1. díl, Praha 1932. 
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gymnázium, bylo to, že na královéhradeckém gymnáziu nebyli profesoři hladce oholeni,  

jak tomu bylo na německé škole, ba naopak se všichni vyznačovali vousy či knírkem.122  

Ač nemůžeme ve Štorchově případě porovnávat český a německý případ z fotografií, jimiž je 

doplněna kronika učitelského ústavu, víme, že i Štorchovi vyučující nosili vousy.123 Dalším 

z Jiráskových dojmů bylo to, že mu Hradec Králové, tehdy ještě pevnost, nápadně připomínala 

Josefov.124 Jak příznačné v případě Eduarda Štorcha, jehož rodina pobývala v Josefově  

před příchodem do Hradce Králové.125 

Autoři knihy Rod v memoárech označují Hradec Králové s nadsázkou jako „továrnu“ 

na českou elitu. Krom Aloise Jiráska ve východočeské metropoli dále studovali například Karel 

Čapek, Jindřich Štýrský či Albert Pražák.126 Alois Jirásek zmiňuje také žamberského rodáka  

a budoucího chirurga Eduarda Alberta.127 

Od počátku osmdesátých let 19. století studoval v někdejším věnném městě českých 

královen další spisovatel – František Václav Krejčí128, který po sobě, stejně jako jeho generační 

předchůdce, zanechal knihu pamětí.129 Přestože Eduard Štorch začíná na královéhradeckém 

učitelském ústavu studovat o více než jedno desetiletí později, můžeme vzpomínky Františka 

Václava Krejčího, stejně jako ty Jiráskovy, využít alespoň pro ilustrativní popis Hradce Králové 

jako studentského města. A to tím spíše, že Eduard Štorch, stojící v centru našeho zájmu,  

po sobě žádné paměti z této fáze života nezanechal.  

Krejčí upozorňuje na postupný rozvoj kulturního života ve městě. V době jeho studií 

Hradec Králové ještě nedisponoval stálým divadlem. Postupně se však rozvíjelo dění kolem 

hudby.130 Však se nebylo čemu divit, neboť žesťový podnik Červených a podnik Antonína 

Petrofa, zaměřující se na výrobu klavírů, patřily v této době mezi jedny z nejzavedenějších 

královéhradeckých firem.131 Studentský život nebyl na počátku osmdesátých let ještě příliš 

rozšířen a soustředil se jen do několika hospůdek. F. V. Krejčí si naopak pochvaloval dobrou 

                                                 
122 Alois JIRÁSEK, Z mých pamětí: poslední kapitoly k nové kronice "U nás". 1. díl, Praha 1932, s. 321. 
123 SOkA Hradec Králové, fond Učitelský ústav v Hradci Králové 1848-1948, kn. 1, inv. č. 1, Pamětní kniha  

1870-1913. 
124 Alois JIRÁSEK, Z mých pamětí: poslední kapitoly k nové kronice "U nás". 1. díl, Praha 1932, s. 302. 
125 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 16. 
126 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 11. 
127 Alois JIRÁSEK, Z mých pamětí: poslední kapitoly k nové kronice "U nás". 1. díl, Praha 1932, s. 332-333. 
128 František Václav Krejčí (1867-1941) byl spisovatelem, novinářem, kritikem, překladatelem i meziválečným 

poslancem a senátorem s příslušností k Československé sociálně demokratické straně dělnické. Pocházel z České 

Třebové. 
129 František Václav KREJČÍ, Konec století. Výbor z pamětí, Praha 1989. 
130 Tamtéž, s. 59.  
131 Radek BLÁHA, Petr GRULICH, Roman HORKÝ a kol., Hradec Králové, Praha 2017, s. 387. 
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dostupnost knih, neboť se ve městě nacházela hned dvě knihkupectví.132 O hradeckém 

knihkupectví se zmíníme ještě později ve spojení s Eduardem Štorchem. 

Učitelský ústav v Hradci Králové připravoval budoucí učitele až do přelomového roku 

1948, kdy byly jeho dny sečteny. U této příležitosti vznikl almanach, do kterého přispěli 

zejména bývalí absolventi a učitelé. Nicméně Štorchův příspěvek ve sborníku chybí. Přitom 

v roce 1948 byl jako prozaik na vrcholu. Vždyť jen o pouhý rok dříve, v roce 1947, vychází 

Hrdina Nik.133 Můžeme se tedy ptát, proč právě jeho text v almanachu chybí. Neměl zájem 

přispět on sám? Představovala pro něj středoškolská studia životní etapu, ke které se nechtěl 

vracet? Byl tak populární, že by zastínil další autory příspěvků? Nebo bylo slavných absolventů 

takové množství a jeho studie by se do almanachu již nevešla? Byli upřednostňováni absolventi, 

kteří nezanevřeli na rodný kraj či místo studií a dále s touto lokalitou spojovali svůj život? 

Anebo se Štorchova královéhradecká stopa zkrátka ztratila z paměti? Ať tak či tak, v almanachu 

vydaném jako tečka za mnoholetým fungováním královéhradeckého učitelského ústavu chybí 

jediná zmínka o Eduardu Štorchovi.134 

 

3.2 Prospěch ve škole 

Už během svých raných studií se neprezentoval jako výslovný premiant mezi spolužáky. 

Nejeden předmět mu činil potíže. V prvním ročníku na reálce příliš nevynikal například 

v německém jazyce, zpěvu či kreslení. Zvláště dobrých výsledků nedosahoval  

ani v náboženství. Problémem pro něj naopak nebyl český jazyk, kde byl ohodnocen  

na výbornou. Nicméně jeho studijní výsledky se proměňovaly, jen neúspěch v němčině byl 

trvalý.135  Nejlepší známku bychom na vysvědčení z učitelského ústavu nenašli ani v případě 

pedagogiky.136 To, že se Štorchovy představy o pedagogice zřejmě příliš neshodovaly  

s tehdy respektovaným kánonem, poukazuje na směřování jeho pedagogických metod 

v pozdějším období. Originální a pokrokové myšlenky v tomto oboru jsou s jeho osobností 

spojovány dodnes.137 Kromě školních vysvědčení, podle kterých Štorch nebyl žádný premiant, 

máme k dispozici také seznamy stipendistů z řad budoucích pedagogů. V našem případě,  

                                                 
132 František Václav KREJČÍ, Konec století. Výbor z pamětí, Praha 1989, s. 59. 
133 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 395. 
134 Učitelský ústav v Hradci Králové: 1780-1948, Hradec Králové 1948. 
135 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z vyšší reálky Hradec Králové 1890-1893,  

inv. č. 3-24. 
136 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z učitel. ústavu Hrad. Králové 1894-1897,  

inv. č. 3-24. 
137 Např. Tibor VOJTKO, Štorchova snaha o reformu výuky dějepisu na počátku 20. století, in: Magdalena 

ŠUSTOVÁ ed., Dějiny ve škole – Škola v dějinách, Praha 2010 a Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, 

naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011. 
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jak ještě později zjistíme, se jako nejzásadnější ze Štorchových spolužáků jeví Václav Deyl.138 

Ten na rozdíl od Eduarda Štorcha, figuroval snad na každém soupisu studentů, kterým bylo 

vypláceno stipendium.139 

Nebyl by to ale Eduard Štorch, kdyby své slabé stránky nezvládl upozadit. Do popředí 

se pak dostaly charakteristické dovednosti a rysy, které u něj můžeme pozorovat napříč celým 

jeho životem. Intelektuální prostředí vzdělávací instituce ve Štorchovi probudilo pokrokářské 

smýšlení, se kterým, zejména za starého režimu, několikrát tvrdě narazil. Ač královéhradecké 

školství vzdělávalo především české studenty, tak i nadále město střežila pevná ruka 

monarchie.140  Již na půdě učitelského ústavu šířil časopisy vyznačující se socialistickým 

směřováním.141 Sborník, vydaný v Ostroměři v létě 1973 u příležitosti prvního sjezdu rodáků, 

podává některé další informace související se Štorchovým studiem. Připomíná, že se literární 

talent u Štorcha objevil právě už během studentských let, což jen potvrzuje jeho zaujetí  

pro český jazyk. Jeho slohové práce měly vyčnívat nad ostatními jak rozsahem,  

tak i obsahem.142  

Sám Štorch se o svých studiích na učitelském ústavu téměř nezmiňoval. Jednou 

z výjimek se stal příspěvek Jak jsem se stal lovcem mamutů, který je možné najít v Úhoru 

z roku 1937. Popisuje v něm vlastní cestu k prehistorii, přičemž učitelský ústav připomíná 

v tom smyslu, že v učebnici dějepisu tehdy mohl student najít jen několik málo informací  

o pravěkém člověku a jeho pazourkových nástrojích. Téma prvního člověka se objevovalo  

také v hodinách náboženství, kde, jak již víme, Štorch příliš nevynikal. Důležitým momentem 

zřejmě bylo to, že jako nastávající učitel odmítal uvěřit legendám a toužil poznat dosud 

neznámý vědecký výklad.143 Navíc, jak podotýká Jan Šnobr k jeho povahovým rysům, Eduard 

Štorch viděl od začátku své učitelské kariéry ve škole a vůbec ve výchově lidí prostředek, díky 

kterému mohl změnit svět k lepšímu.144 

 

                                                 
138 Václav Deyl (1878-1961) byl pedagogem, řídícím učitelem a východočeským vlastivědným pracovníkem. 

Narodil se do učitelské rodiny v Lukavci u Hořic. Jeho syn, Václav Deyl ml., voják z povolání, se proslavil 

zejména jako spisovatel literatury pro mládež. 
139 SOkA Hradec Králové, fond Učitelský ústav v Hradci Králové 1848-1948, kart. 65, inv. č. 1007, Seznamy 

stipendistů, udílení stipendií. 
140 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 41. 
141 Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013, s. 224. 
142 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Sborník k 1. sjezdu rodáků a přátel Ostroměře, sborník z roku 1973  

s článkem o Ed. Štorchovi, inv. č. 9481. 
143 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: soubor výstřižků z různých časopisů s 39 příspěvky Ed. Štorcha 

a recenzemi jeho prací z let 1925-1948, inv. Č. 10187-10225. 
144 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠNOBR Jan, O Eduardu Štorchovi, inv. č. 9482.  
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3.3 Očima spolužáků 

Mezi spolužáky Eduarda Štorcha bychom našli kupříkladu mladšího bratra budoucího 

československého ministra financí Aloise Rašína, jenž se jmenoval Adolf. Rašínovi žili 

v Nechanicích.145 A právě na vesnických školách nepříliš vzdálených od Rašínových rodných 

Nechanic působil především v první třetině 20. století další ze Štorchových spolužáků,  

po kterém, na rozdíl od Adolfa Rašína,146 nezůstala žádná korespondence odkazující  

na udržování kontaktu se spolužákem Štorchem i po absolvování studií. Václav Deyl, jak znělo 

jméno tohoto spolužáka, po sobě ale zachoval jiný pramen. Jedná se o dva rukopisy obsahující 

Deylovy vzpomínky na slavného spolužáka. Přestože se nejedná o nijak rozsáhlé texty, tak nám 

přinášejí jedinečné svědectví přibližující Štorchovu roli studenta. Je však nezbytné upozornit 

na to, že k Deylovým pamětem je nutno přistupovat kriticky. Svoje vzpomínky zaznamenával 

ve stáří, tudíž se značným časovým odstupem, a není výjimkou, když v jeho rukopise objevíme 

nepřesnosti nebo chyby. Václav Deyl vzpomíná na první chvíle, které prožili jako studenti 

učitelského ústavu, následovně: „V učitelském ústavě byla jen němčina, a to nepovinným 

předmětem. Nepovinným byla jen na papíře, neboť ředitel Lešetický147 v prvním ročníku 

prohlásil: ‚Němčina je nepovinným předmětem, ale běda tomu, kdo se do ní nepřihlásí.‘ 

Přihlásili se všichni, ale poněvadž ji učil prof. Miřiovský,148 čes. básník, tak aby nás ničemu 

nenaučil, tak se ji nikdo neučil. Za to jako povinný předmět byl zpěv, hra na housle, hra  

na piano v I. a II. ročníku a hra na varhany ve III. a IV. ročníku.“149 

 V Deylových vzpomínkách se Štorch objevuje jako výjimečný spolužák,  

který mu jako jediný stál za zmínku, jak sám s odstupem času napsal.150 Jedna ze vzpomínek,  

jež se odehrála přímo ve školní budově, se týká domácí práce z českého jazyka „Chvála míru“, 

kterou studentům zadal třídní profesor Emanuel Miřiovský. Štorch, jak bylo jeho dobrým 

zvykem, pojal úkol po svém. Spolužákům se chlubil, že popsal celý sešit. Ti napsali pouhé dvě 

až tři stránky. Stručné práce se následně setkaly s kritikou Miřiovského. Ten měl odlišující  

                                                 
145 František Rašín byl louholetým nechanickým starostou. Zároveň byl otcem Adolfa, Aloise a jejich dalších třech 

bratrů a jedné sestry. Viz. Úmrtí, in: Národní listy, 1903/10, s. 2. 
146 Adolf Rašín (1878-1926) byl odborným učitelem v Praze. Byl mladším bratrem Aloise Rašína. Pochován je  

na Vinohradském hřbitově. 
147 Vojtěch Lešetický (1830-1908) byl pedagogem, básníkem, redaktorem a včelařem. Přispíval např. do Riegrova 

slovníku naučného, Otavanu či do časopisu Lumír. V letech 1870-1897 stál v čele učitelského ústavu v Hradci 

Králové. Dříve působil v Písku, kde pomáhal založit první vyšší dívčí školu v Čechách. 
148 Emanuel Miřiovský (1846-1914) byl pedagogem, básníkem, literární kritik, spisovatel a překladatel z němčiny. 

Bývá přiřazován k ruchovcům. Učitelským místem, kde působil nejdéle, byl královéhradecký učitelský ústav. 

Mimo jiné přeložil také Goethovo Utrpení mladého Werthera.  
149 SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, kart. 1, inv. č. 1, Vlastní vzpomínky na dobu učitelování I.,  

s. 3.  
150 SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, kart. 1, inv. č. 1, Vlastní vzpomínky na dobu učitelování II.,  

s. 6. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_listy
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se Štorchovu práci okomentovat v tomto duchu: „Štorchu, buďte rád, že jsem váš úkol dostal 

já první do ruky. Jinak by se vám vedlo velmi zle.“ Jak Deyl poeticky poznamenává: „Bylo  

to v době, kdy jsme byli v drápech dvouhlavého rakouského orla.“ Miřiovský si Štorchovu 

práci, přeloženou na čtvrtinu, schoval do kapsy a dál se k tomuto incidentu již nevraceli. Deyl 

se však nikdy nedozvěděl, co přesně Štorchovy řádky obsahovaly.151 

 Ač není možné s jistotou říci, zda se následující situace odehrála za přítomnosti Eduarda 

Štorcha, nemůžeme jeho účast ani vyloučit. Jedná se rovněž o jednu ze vzpomínek Štorchova 

spolužáka Václava Deyla. Což je fakt, který částečně předurčuje domněnku, že se Štorch spolu 

s dalšími spolužáky zúčastnil školní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého přiblížené 

v Deylových pamětech. Studenti učitelského ústavu při mši, která bývala zakončována zpěvem 

jedné sloky císařské hymny, zaměnili slova v textu. Hymna v jejich podání vypadala 

následovně: „Zachovej nám, Hospodine, nyní jsme se úplně odmlčeli a slovo ‚císaře‘ zpívali 

jen páni profesoři a zase hlučně zazpívali: ‚a naši zem‘. Ku konci sloky jsme zpívali: Říše 

rakouská hned pomine – místo nepomine a končili jsme sláva vlasti a slovo císaři  

zase nezpívali.“ Tato vzpomínka ilustruje prostředí české vzdělávací instituce na sklonku  

19. století. Přibližuje také atmosféru, jejíž součástí byl také Eduard Štorch. Jeho smýšlení,  

jak se ukazuje, tedy nebylo ve výrazném kontrastu vůči přesvědčení jeho spolužáků.152  

 Eduard Štorch, už tak vyčnívající nad ostatní studenty, na sebe ještě více upozornil 

v posledním ročníku, kdy zorganizoval studentský zájezd na Slovensko. Přestože jej zemská 

rada zakázala, tak se Štorch nezalekl a se spolužáky plánovanou cestu podnikl o prázdninách 

po maturitě.153 Na Slovensku měl Eduard Štorch v plánu jednak poznávání krajiny,  

ale zároveň také sbratřování obou slovanských větví v dnešním Martině.154 

 Profesorem z učitelského ústavu nejvíce rezonujícím ve Štorchově paměti byl 

bezesporu jeho třídní profesor Emanuel Miřiovský.155 Toho jiný ze studentů charakterizoval 

jako básníka věčně mladého duchem, který studentům imponoval přátelskými styky 

s Jaroslavem Vrchlickým a Svatoplukem Čechem.156 Ještě po letech si vzájemně vyměnili 

dopisy. Štorch se ve svém dopise z roku 1901 vyznává z lásky k archeologii, se kterou přišel 

                                                 
151 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, DEYL Václav, Vzpomínka na Eduarda Štorcha, inv. č. 7905. 
152 SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, kart. 1, inv. č. 1, První učitelské místo III., s. 1-2. 
153 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, HOSTÁŇ Jan: Eduard Štorch, zálesák a lovec mamutů,  

inv. č. 7929-7930. 
154 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 70. narozeninám Ed. Štorcha, inv. č. 9535-9558. 
155 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard: Poznámky a materiály ke studii Fr. Bulánka-Dlouhána 

o E. Štorchovi, inv. č. 5331-5334. 
156 František NAVRÁTIL, Mé vzpomínky na učitelský ústav v Hradci Králové, in: Učitelský ústav v Hradci 

Králové: 1780-1948, Hradec Králové 1948, s. 16. 
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poprvé do styku v severních Čechách.157 O dva roky později napsal Miřiovský dopis  

svému bývalému studentovi, ve kterém nejspíše odpovídá na otázky, jež Štorcha zajímaly.158 

 Výše zmíněné knihkupectví hraje roli v další z Deylových vzpomínek na Eduarda 

Štorcha. Oba muži se potkali na Svatojánském náměstí v Hradci Králové. Eduard Štorch byl  

na cestě z Tolmanova knihkupectví, kde si nakoupil plnou náruč titulů. Nechyběly mezi nimi 

nejrůznější revue i knihy vycházející po sešitech. Václav Deyl se přiznal k tomu, že Štorchovi 

záviděl množství titulů, které si mohl zakoupit. On sám také rád četl a toužil po vlastní 

knihovničce, jenže se mu nedostávalo dostatečných finančních prostředků. Mezi sešity,  

které Štorch zakoupil, byl i Salon odmítnutých. Štorch Deylovi řekl, aby si přečetl jednu báseň. 

A jak se ukázalo, autorem zmíněné básně nebyl nikdo jiný než sám Štorch. A tak se Václav 

Deyl dozvěděl, že se Eduard Štorch pokouší také básnit.159 

 K následující vzpomínce je nutné přistupovat s odpovídající mírou kritičnosti. Václav 

Deyl v ní totiž zmiňuje fakta, o kterých víme, že jsou jednoznačně mylná. Eduard Štorch se měl 

podle Václava Deyla vyjádřit do opozičního Školského obzoru k neuspokojivé bytové situaci 

panující mezi učiteli. Štorch měl navrhnout řešení, které by spočívalo v tom, že by byly 

nakoupeny maringotky, jež by se od těch komediantských odlišovaly na nich vyobrazeným 

rakousko-uherským znakem, tedy dvouhlavým orlem. Štorch měl být potrestán zbavením 

učitelského místa a propuštěn ze služeb okresního školního výboru v Hradci Králové. Další 

místo měl najít až na Kladensku mezi horníky.160 My dnes víme, že zřejmě žádný takovýto 

článek Štorch do Školského obzoru nenapsal, článek nebyl pro svoji skandálnost otištěn  

nebo jej Štorch sepsal pro jiné periodikum. Bezpečně taky víme, že jeho dalším působištěm 

nebylo Kladensko, nýbrž Mostecko.161 

Celé Deylovo vzpomínání na Eduarda Štorcha vyznívá tak, že ač byl podobného ražení 

jako Štorch, což můžeme ilustrovat na jeho vztahu k rakouské monarchii a katolické církvi,162 

tak se mu nepovedlo nic podobného. Je však zřejmé to, že nesmírně obdivoval Štorchovu 

osobnost a vážil si ho jako člověka. Sám Deyl se věnoval pedagogice a psaní. Obě tyto činnosti 

však na rozdíl od svého slavného spolužáka provozoval jen na regionální úrovni. Kariéru 

spisovatele mu zřejmě proto i trochu záviděl. Oba muže spojuje i to, že jejich pozůstalost  

                                                 
157 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Miřiovskému Emanuelu, inv. č. 3201. 
158 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, MIŘIOVSKÝ Eduard Štorchovi Eduardu, inv. č. 1393. 
159 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, DEYL Václav, Vzpomínka na Eduarda Štorcha, inv. č. 7905. 
160 SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, kart. 1, inv. č. 1, Vlastní vzpomínky na dobu učitelování II.,  

s. 6-7. 
161 Viz. Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013. 
162 Např. viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, DEYL Václav, Vzpomínka na Eduarda Štorcha, inv. č. 7905  

a SOA Zámrsk, Matrika narozených Lázně Bělohrad 1842-1903, s. 196. 
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nebo její část připadla hořickému muzeu.163 Hořické muzeum zmiňuje Václav Deyl  

ještě ve spojitosti s výstavou věnovanou Eduardu Štorchovi. Zároveň s touto vzpomínkou uvádí 

i několik obecnějších informací o Štorchovi. Píše o jeho příchodu na Hradecko, o zaměstnání 

jeho otce, o tom, že psal dobrodružné knihy pro mládež, i o tom, že se Lovci mamutů dočkaly 

překladů do mnoha světových jazyků.164 

 Z roku 1903 se dochoval jediný dopis odkazující na přetrvání kontaktu mezi Eduardem 

Štorchem a Adolfem Rašínem. Štorch u něj nejspíše hledal pomocnou radu během pátrání  

po novém učitelském místě na území Prahy, kam se plánoval přesunout. Konkrétně se zajímal 

o školu na Žižkově. Adolf Rašín, o kterém není bohužel příliš mnoho známo, zastával  

zřejmě mezi pražskými učiteli výsadní pozici. I on ke Štorchovi choval kladný vztah,  

neboť mu pomáhal se sháněním místa a zároveň ho také zval na návštěvu do jeho pražského 

bytu.165 

 Na závěr se můžeme ptát, zda se podařilo rakouskému školství zformovat Eduarda 

Štorcha jako vzorného občana a pedagoga, který byl připraven dál šířit stejné ideály. Odpověď, 

jak se ještě ukáže v následujících kapitolách, je naprosto jasná. Eduard Štorch se rakouskému 

konceptu vymykal. Nejen v životě vždy volil vlastní cestu, ale zejména jako učitel se nápadně 

odlišoval od jiných. Prostor pro jeho pokrokové myšlenky se objevil až v meziválečné 

republice. Eduard Štorch tedy nepostupoval v souladu s ideálním vzorem rakouského muže  

tzv. homo austriacus, jenž byl oficiálním rakouským modelem výchovy a vzdělání, a který měl 

najít uplatnění v rakouské státní a školní správě, armádě či katolické církvi.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Městské muzeum Hořice, osobní fond Václav Deyl. 
164 SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, kart. 1, inv. č. 1, Vlastní vzpomínky na dobu učitelování II.,  

s. 6. 
165 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, RAŠÍN A. Štorchovi Eduardu, inv. č. 1586. 
166 Marcin FILIPOWICZ, Alena ZACHOVÁ, Rod v memoárech. Případ Hradce Králové, Červený Kostelec 2009, 

s. 40-41. 
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4. „Slyším ho stále, jak má o Vás starost.“167 Eduard Štorch manželem 

 

Pokud stál někdo celý život po boku Eduarda Štorcha, absolvoval s ním všechno dobré i zlé, 

doprovázel ho na cestách, účastnil se archeologických vykopávek, byl mu pravou rukou  

při výkonu jeho profese, pózoval před fotoaparátem nebo se staral o jeho památku, pak to byl 

jediný člověk, a to oddaná manželka Božena.  

 Budoucí manželka Eduarda Štorcha přišla na svět dva dny před jeho druhými 

narozeninami, tedy 8. dubna 1880, v Libovicích.168 Ty leží na Kokořínsku nedaleko Lobče,  

kde Štorchovi trávili od 30. let své volné chvíle.169 Boženina matka Alžběta (Eliška) pocházela 

z rolnické rodiny Stočkových, která hospodařila právě v Libovicích. Rodina otce Josefa Vávry, 

taktéž rolníka, měla kořeny v nedaleké Stránce. Stránka se pak stala Boženiným domovem.170 

Je to také místo, které bývá uváděno v souvislosti s její osobou před sňatkem nejčastěji.171  

Ze školních vysvědčení se dozvídáme o tom, že rodina Josefa Vávry pobývala v době 

Boženiných studentských let také v německy mluvících oblastech. Jednalo se o Zákupy  

a Českou Lípu. Víme ovšem i to, že všeobecnou vzdělávací povinnost ukončila ve čtrnácti 

letech na měšťanské dívčí škole v Praze na Starém Městě. Žákyní byla vskutku pilnou.  

Tzv. vysvědčení na propuštěnou ze školy trochu kazila jen o stupeň horší známka z počtů  

a účetnictví. Není bez zajímavosti, že krom německého jazyka se učila i jazyku francouzskému. 

Její další kroky ale možná trochu paradoxně mířily do účetní a obchodní školy prof. Jana 

Rančáka v Praze, kde získala především znalosti z oboru účetnictví.172 Z roku 1898 pak pochází 

dokument opatřený titulem „Der Gisela Vereine zur Ausstattung heiratsfähiger Mädchen“. 

Božena Vávrová byla v letech 1895-1898 zaměstnána v Praze v tamní kanceláři.  

Nicméně v květnu 1898 tuto instituci na vlastní žádost opouští.173 

                                                 
167 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, KUŠKOVÁ Jiřina Štorchové Boženě, inv. č. 3466-3468. 
168 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, křestní list, inv. č. 416-442. 
169 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 39. 
170 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, křestní list, inv. č. 416-442. 
171 Např. viz. Karel SKLENÁŘ, Cesta ženy dějinami archeologie, in: Dějiny a současnost 3/2017, s. 13. Stránka 

je jako rodiště Boženy Štorchové uvedena např. na vysvědčení z německé obecné školy v Zákupech, kde je 

zároveň chybně uvedeno i datum narození. Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ 

Božena, doklady: osobní doklady Boženy Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, 

vysvědčení, inv. č. 416-442. 
172 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, vysvědčení, inv. č. 416-442. 
173 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, potvrzení o zaměstnání, inv. č. 416-442. 
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4.1 Manželství 

Eduard Štorch pojal Boženu Vávrovou za ženu v sobotu 27. dubna 1907 v kostele sv. Václava 

v Mostě.174 Život společně procházeli úctyhodných čtyřicet devět let. Prameny o okolnostech 

seznámení a začátcích společného soužití mlčí. Víme, že ještě na konci 19. století převažovala 

identifikace žen v manželství s rolí hospodyně. Pokud zahrneme rok 1907 také do 19. století, 

tedy přesněji do dlouhého 19. století, tak bychom mohli očekávat tuto roli i od mladé paní 

Štorchové. Jak dále uvidíme, její role získala i další rozměry. Rozhodně se neztotožnila  

pouze s údělem hospodyně starající se o domácnost. Svojí vinu na tom nesla nejen povaha 

vzdělané Boženy Štorchové, ale také postupující 20. století přinášející řadu společenských 

změn. Pro ženu 19. století byla také typická identifikace se základní rolí matky, která byla trvale 

nejvíce uznávána.175  Boženě Štorchové se základní roli ženy, tak jak ji chápala většina 

společnosti dlouhého 19. století, nepodařilo naplnit. Dala tedy vyniknout jiným stránkám  

své osobnosti. A mateřskou lásku věnovala jiným.176 

 V posledním roce Velké války manželé Štorchovi zvažovali konkurs na místo správce 

v Dětské ústřední útulně v Bartolomějské ulici v Praze, přičemž bylo počítáno s manželkou 

správce jako s hospodyní. K pracovnímu místu náležel i dvoupokojový byt přímo v útulně, 

otop, světlo, strava a finanční odměna. Když Eduard Štorch obdržel tuto pracovní nabídku, 

obrátil se na svou ženu s prosbou o radu, jak se má rozhodnout. Jejího názoru si vážil a nabádal 

ji ke společné návštěvě této instituce ještě téhož dne.177 Pracovní nabídku přijali,  

a tak se v červnu 1918 z Eduarda Štorcha stává správce pražské Dětské ústřední útulny  

a z jeho ženy tamní hospodyně.178 

 Božena Štorchová doprovázela svého muže také na letní kurzy, které pořádal 

v přímořské části Jugoslávie. Jeden z tábornických časopisů přináší vzpomínku na oslavy 

Boženčina svátku, která zřejmě krátce předtím sváděla nelehký boj se zdravím.  

Právě v tento den se s dobráckým úsměvem na rtech vrátila do kolektivu mezi přátele,  

kde byla velmi oblíbená.  Ti si pro ni na oslavu jmenin připravili kytici a dort. Tehdy bychom 

                                                 
174 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: oddací list s Boženou Vávrovou, opis farního úřadu Most z roku 

1921, inv. č. 169.   
175 Jana MACHAČOVÁ, Žena v 19. století jako „přívěšek“?, in: Kateřina ČADKOVÁ, Milena LENDEROVÁ, 

Jana STRÁNÍKOVÁ (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, 

Pardubice 2006, s. 209. 
176 Např. viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, nezjištěná Blanka Štorchové Boženě, inv. č. 29 a LA PNP, 

osobní fond Eduard Štorch, ŠIMÁK Josef Vítězslav Štorchové Boženě, inv. č. 3482. Josef Vítězslav Šimák  

(1870-1941) byl český historik, představitel Gollovy školy a profesor Karlovy Univerzity. 
177 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Štorchové Boženě, inv. č. 3216. Jedná se o jediný dopis 

manželů Štorchových, který je dochován v LA PNP. 
178 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24. 
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její jméno našli v kalendáři u data 29. července.179 Mezi přáteli holdujícími skautingu,  

stejně jako její muž Sachem, byla přezdívána jako Saša. Při letních pobytech měla spolu 

s jinými ženami na starost kuchyň.180  

 Manželka Božena stála oddaně po celou dobu po boku svého manžela. Byla  

mu nápomocna i při výkonu jeho profese, zřejmě by tolik práce bez ní vůbec neudělal.  

Alespoň tak to vnímali jejich současníci. Podílela se na jeho experimentech, když společně 

přespávali kvůli nabytí autentického pocitu v jeskyních i jinde v přírodě.181 Byla mu zkrátka 

nejen milující manželkou, ale i nejlepší pomocnicí a spolupracovnicí.182 Vztah k manželce 

zapečeťuje Eduard Štorch také v závěti, kde je ustanovena hlavní dědičkou.183 

 

4.2 Prvenství v české archeologii 

Do tajů milovaného oboru se Eduard Štorch snažil zasvětit také svoji ženu Boženu. Již 1. ledna 

1908, tedy hned následující rok po uzavření sňatku, publikovala sama Boža Štorchová článek 

ve čtrnáctideníku Vzdělání lidu.184 Zanedlouho následoval ve stejném periodiku také společný 

článek manželů Štorchových.185 Ten už se na rozdíl od prvního z uvedených příspěvků 

nevěnoval tak trochu ožehavému tématu obrů. V roce 1910 se pak veřejně Štorch vyznal  

ze svých citů k manželce a k jejich společné vášni, totiž k archeologii, ve věnování své nové 

knihy Praha v době kamenné. Věnování zní následovně: „B! - TOBĚ! Komu jinému?  

Ty se mnou studuješ krásnou vědu archeologickou, Tebe neodstraší ani dálka, ani nepohoda  

a spěcháš se mnou kde kam odkrýti nový hrob, vyhrabati novou jámu a s radostí pomáháš nésti 

kořist do sbírek našich. Už tolik pěkných věcí jsme spolu našli! A jaké to pěkné chvíle jsou,  

když na Šárce, nebo na Řivnáči, nebo na Zámkách, nebo kdekoliv jinde v nalezištích našich 

zahloubáme se nad střepy a vytvořujeme si před zraky kulturu dávno minulých tisíciletí!  

V upomínku na archeologické naše zkoumání pražského okolí připisuji Ti tuto knížku,  

jejíž jsi byla první čtenářkou. E.“186  

Karel Sklenář se dokonce domnívá, že Božena Štorchová mohla být vůbec první ženou 

u nás, která se aktivně zúčastňovala terénních archeologických výzkumů i následné konzervace 

objevených nálezů. Zájem o archeologii zprvu neprojevovala sama, nýbrž byla zásadně 

ovlivněna vášní svého muže. Přestože bylo zřejmé, že z ní archeolog nikdy nebude (také vinou 

                                                 
179 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Delfín, tábornický časopis z r. 1925, č. 1-4, inv. č. 8002-8005. 
180 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Meduza, tábornický časopis z r. 1914, č. 1, inv. č. 8009. 
181 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, FLEJBERK Zdeněk, Štorchovo poslední léto, inv. č. 7919.  
182 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k úmrtí Ed. Štorcha, inv. č. 9559-9562. 
183 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard: Závěť-poznámky, inv. č. 5505. 
184 Boža ŠTORCHOVÁ, O starobylých obrech, Vzdělání lidu 9/1908, s. 131-133.   
185 Eduard a Božena ŠTORCHOVI, Domov kulturních rostlin a zvířat, Vzdělání lidu 15-16/1908, s. 243-245.   
186 Eduard ŠTORCH, Praha v době kamenné, Praha 1910.   
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nepříliš povedeného článku o obrech), stala se alespoň zapálenou pomocnicí svého manžela.187 

Doprovázela ho na nejedno archeologické naleziště, a to především na ty nacházející se  

na území dnešního hlavního města. Nejlepším svědkem jsou v tomto případě mnohé dochované 

fotografie vyobrazující Boženu Štorchovou s nalezenými artefakty.188 

 

4.3 Těžká nemoc 

Na sklonku Štorchova života je jeho manželka veřejností vnímána především skrze těžkou 

nemoc. Péče o její osobu ho velmi omezovala a měla za vinu rychlé ubývání jeho tvůrčích sil. 

Takto vypadal obraz těžce nemocné paní Štorchové v očích obyvatel Štorchovy rodné 

Ostroměře, respektive Miroslava Holuba189, který publikoval v Ostroměřském zpravodaji 

krátkou studii jako vzpomínku na slavného rodáka u příležitosti stého výročí jeho narození. 

Ostroměřští litovali zejména jeho pozdního návratu do rodiště a neuskutečněné vize o knize 

věnované právě Ostroměři.190 

 Za tak trochu nadstandartní informace můžeme uvést ty, které se dozvídáme od lékaře 

paní Štorchové z návrhu na léčebný pobyt v Toušeni v červnu 1951. Krom toho, že je v lékařské 

zprávě uvedeno mnoho zdravotních problémů a neduhů, kterými paní Štorchová trpěla, 

zjišťujeme kupříkladu i to, že byla menší postavy. Měřila totiž pouhých 155 centimetrů. 

Dlouhodobě se léčila s hnisavými angínami. Problémy způsobovaly paní Štorchové oteklé  

a bolavé klouby, díky čemuž měla problémy s chůzí. Projevily se rovněž silné revmatické 

bolesti. Víme také, že lékař doporučoval čtyřtýdenní pobyt v prostředí lázní i to, že Božena 

Štorchová absolvovala v předchozích letech již čtyři ozdravné pobyty. V letech 1946 a 1948 

pobývala v Lázních Bělohradě, které nejsou příliš vzdáleny od manželova rodiště. V roce 1949 

se podívala do Jáchymova a o rok později to pak byly Teplice. Lékař, který je zodpovědný  

za zprávu doporučující lázeňskou léčbu, zapomněl zmínit ještě minimálně jeden pobyt 

v lázních, neboť v květnu 1936 pobývala paní Štorchová v moravských Luhačovicích.191  

Tyto informace nám představují choť Eduarda Štorcha ze zcela odlišného pohledu. Zároveň 

nám mohou pomoci identifikovat některé z fotografií vzniklých v lázeňském prostředí,192  

                                                 
187 Karel SKLENÁŘ, Cesta ženy dějinami archeologie, in: Dějiny a současnost 3/2017, s. 12-13. 
188 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických snímků 1, obsahuje 54 fotografií,  

inv. č. 11616-11669. 
189 Miroslav Holub (1924-2003) studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal 

také titul doktora filozofie. Od padesátých let až do poloviny osmdesátých let byl středoškolským profesorem 

v Hořicích. Přispíval do regionálního tisku. Vedl obecní kroniku. 
190 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
191 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, lékařské doklady, inv. č. 416-442. 
192 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ Božena, fotografie: portrétní snímky B. Štorchové,  

inv. č. 10270-10282. 
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které se nachází ve Štorchově pozůstalosti či přiblížit okolnosti seznámení s přáteli,  

s nimiž vedla paní Štorchová korespondenci. 

 Prameny nejsou příliš výmluvné v otázce týkající se manželství Štorchových. Do jejich 

vztahu nám dává částečně nahlédnout korespondence vedená mezi Boženou Štorchovou  

a její přítelkyní Jiřinou Kuškovou. V korespondenci hrají prim především témata dotýkající se 

jejich rodinných životů. Z dopisů je zřejmé, že se i s Eduardem Štorchem seznámili nejspíše 

během pravidelné návštěvy Lázní Toušeň. Téma lázeňských pobytů figuruje v korespondenci 

v nemalé míře. Krom poděkování za fotografii, kterou Jiřině Kuškové věnoval Eduard Štorch 

jako vzpomínku na společně prožité chvíle v lázních, můžeme v jejím dopise také číst  

tyto řádky: „Ale Božtíku, tak to není – Božtíku není Ti zima? Slyším ho stále, jak má  

o Vás starost.“ Tyto věty přibližují Eduarda Štorcha jako pozorného, milujícího a starostlivého 

muže, kterému velice záleží na jeho ženě. A tak to zřejmě vnímala i jejich přítelkyně Jiřina 

Kušková. Blízký vztah Kuškové k manželům Štorchovým je v dopisech nezpochybnitelný,  

a ještě jej potvrzuje spěšný telegram, jenž Štorchové odeslala vzápětí poté, co se dozvěděla  

o úmrtí Eduarda Štorcha. V telegramu vyjadřuje lítost nad zmeškaným pohřbem a ovdovělé 

přítelkyni slibuje brzkou návštěvu. 193 

 

4.4 Smrt manžela 

„Uvádíme, že vracíme tělo ‚zemi, z níž pošlo, ale nepošlo z ní hnijící-proč jí nevracíme čistý 

popel, čistou zem?  A nepošla země z ohně? Proč nevracíme tělo hned živlu tomu prvotnímu, 

krásnému a čistému? Proč mrtvé hlíně dát k zetlení, proč ne k strávení živému ohni?“ 

 

Jan Neruda194 

 

Božena Štorchová ovdověla 25. června 1956.195 Zprávu o úmrtí jejího muže otisklo hned 

několik novin, neboť se jednalo o populárního spisovatele. Nicméně objevily se i nepřesné 

údaje jako kupříkladu to, že „v pondělí 26. června 1956 dohořela svíce života učitele, novináře, 

spisovatele a archeologa Eduarda Štorcha (…)“.196 Po smrti Eduarda Štorcha došlo paní 

Štorchové mnoho soustrastných dopisů. Vzpomínali na něj nejen příbuzní, přátelé a kolegové. 

Dopisy s projevy soustrasti a lítosti přicházeli z Lobče, z rodné Ostroměře, od přátel z prostředí 

                                                 
193 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, KUŠKOVÁ Jiřina Štorchové Boženě, inv. č. 3466-3468. 
194 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: Soubor výstřižků z různých časopisů č. 21 s 67 příspěvky  

Ed. Štorcha a recenzemi jeho prací, inv. č. 10120-10186. 
195 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: úmrtní oznámení 25. 6. 1956, inv. č. 414-415. 
196 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k úmrtí Ed. Štorcha, inv. č. 9559-9562. 
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skautingu, od čtenářů jeho knih a učebnic, ale i ze zahraničí. Známe rovněž dopisy,  

kde nacházíme přísliby účasti na smutečním rozloučení s Eduardem Štorchem.197 

Jeden z hlubších projevů soustrasti vznikl rukou Anny Kantové198, která zároveň přináší 

unikátní svědectví přímo ze Sachemova pohřbu, jak Štorcha přátelsky oslovuje. Pohřeb 

představoval těžké chvíle především pro pozůstalou vdovu. Annu Kantovou pojil s Boženou 

Štorchovou zřejmě bližší vztah, neboť jí v dopise tyká a nazývá Boženkou. Celý dopis je psán 

v důvěrném duchu. Apeluje na paní Štorchovou, že nemá tolik truchlit, protože si je jistá,  

že by si to její manžel nepřál. A naopak ji nabádá, aby děkovala osudu za to, že mohla život 

prožít po boku tak vynikajícího a dobrého člověka, který ji měl až do posledních chvil tolik rád. 

Kantová v dopise zároveň vyzdvihuje pedagogické kvality svého kolegy. Oceňuje jeho zapálení 

pro věc, projekt Dětské farmy i výpravy k moři a na hory. Chápe Štorcha jako někoho, kdo se 

vymykal průměru stanoveného mezi pražskými učiteli. Nejpůsobivější je ovšem  

její konstatování, že osobnost Eduarda Štorcha je osvětlena zvláštním světlem, které nepomíjí. 

Je zřejmé, že byl jejím velkým profesním vzorem. Snad nejlépe charakterizuje vztah 

Štorchových následující vyjádření Anny Kantové: „Byla jsi mu skutečnou ženou, můžeš, 

Boženko, na svůj život pohlížet nejen s plným uspokojením, ale i trochu s hrdostí. Řeknu  

ti docela upřímně, že jsem poznala málo takových žen jako Ty, žen, které by svému muži  

na nevyzkoušených a originálních nápadech a cestách života nikdy nekladly odpor, naopak 

vždycky ochotně a radostně braly na nich účast.“ Připomíná také zásady eubiotiky, kterým byl 

Štorch během života věrný. Kantová podotýká, že díky tomu očekávala, že bude živ minimálně 

do sta let. Jiné její tvrzení se nápadně doplňuje s jedním z dopisů, který Štorch na sklonku života 

zaslal Karlu Absolonovi. V dopise se mu svěřuje se všemi těžkostmi života, jež ho potkaly  

a z nichž vyniká především neuspokojivý zdravotní stav obou manželů.199 Také Kantová 

vnímala během posledních Štorchových let proměny v jeho chování. Ke konci dopisu opětovně 

zdůrazňuje, jak moc si jí manžel vážil, jak se o ni v nemoci obětavě staral a jak ji miloval.200 

Alois Jilemnický201 v dopise, kde vyjadřuje upřímnou soustrast paní Štorchové, 

označuje Eduarda Štorcha nejen jako spisovatele a archeologa, ale také jako manžela. Opomíná 

však jeho celoživotní dráhu pedagoga.202 

                                                 
197 Např. viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, nezjištění Štorchové Boženě, inv. č. 31. 
198 Anna Kantová (1889-1965) byla českou pedagožkou. 
199 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Absolonovi Karlu, inv. č. 3158-3163. 
200 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, KANTOVÁ Anna Štorchové Boženě, inv. č. 3459. 
201 Alois Jilemnický (1910-1986) byl východočeský regionální historik, středoškolský pedagog, novinář  

a spisovatel. 
202 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, JILEMNICKÝ Alois Štorchové Boženě, inv. č. 3458. 
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Když 25. června 1956 Eduard Štorch zemřel, obdržela čerstvá vdova Božena Štorchová 

dopis od Karla Absolona, ve kterém jí projevuje soustrast. Zároveň oslovuje i Eduarda Štorcha,  

jako by ještě žil. Ptá se také na okolnosti a podrobnosti Štorchovy smrti a posledních dnů  

jeho života. Z dopisu je cítit vřelý vztah, který ke Štorchovi choval: „Zanechává skvělou  

památku ve vědě i v kultuře národní, a proto jej oslovuji, jako by žil, pro mě neumřel,  

jen odešel do záhadné, lidským rozumem nepochopitelné končiny. Vyslovuji Vám hlubokou 

soustrast! Víte z jak upřímného srdce prýští! (…)“ Zajímavý moment v dopise představuje 

pasáž, kde Absolon zmiňuje Štorchovo zpopelnění odkazující k fenoménu, který přinesla 

zejména meziválečná doba. Ale nebyl by to Absolon, aby i k tomuto dopisu nepřipojil zmínku 

o archeologii, konkrétně žádal podklady k připravované a nikdy nevydané knize o Lobči. I další 

dopis adresovaný Boženě Štorchové v úvodu mluví o nezapomenutelném  

Eduardu Štorchovi. Dále rozebírá situaci kolem stále plánovaného vydání publikace  

o lobečském sídlišti, jež mělo završit několikaleté snahy obou mužů. S paní Štorchovou řeší 

praktické záležitosti týkající se tohoto tématu. Opět Štorcha oslovuje jako by dál žil. Je cítit 

Absolonova touha dovést projekt, který by proslavil Štorchovu milovanou Lobeč na vědecké 

úrovni jako dosud neznámé archeologické naleziště, do úspěšného konce, čímž by zhmotnil 

jejich velký společný sen.203 

Smuteční rozloučení s Eduardem Štorchem proběhlo tři dny po jeho smrti 28. června 

1956 v obřadní síni strašnického krematoria.204 Pohřeb se tedy konal v datum, které vstoupilo 

do obecného povědomí už o čtyřicet dva let dříve, když byl v bosenském Sarajevu spáchán 

atentát na následníka rakouského trůnu a jeho ženu.205 Nebylo to poprvé, kdy se ve spojitosti 

s jeho osobou objevuje paradox související s monarchií. Jak naznačuje citát Jana Nerudy 

otištěný ve věstníku Krematorium, Eduard Štorch byl po smrti zpopelněn. Urna s popelem byla 

následně uložena na lobečském hřbitově rozkládajícím se na úpatí Pustého vrchu do prostého 

hrobu, který se odlišuje od ostatních drobnou sochařskou výzdobou mající v tomto případě 

podobu rozevřené kamenné knihy.206 Štorchův popel byl navrácen do země, jak poznamenává 

pedagog Josef Rataj, ze které vlastníma rukama vyzvedl tolik archeologických památek.207 

Není překvapivé, že si Štorch přál, aby byl po smrti zpopelněn. Jeho rozhodnutí odráželo mnoho 

motivů. Jednak to byla přízeň první republice a prezidentu Masarykovi. Rozhodnutí,  

jenž udělal, upomínalo i na někdejší angažovanost v sociální demokracii, odkud nezřídka 

                                                 
203 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchové Boženě, inv. č. 3441-3444. 
204 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: úmrtní oznámení 25. 6. 1956, inv. č. 414-415. 
205 Např. Otto URBAN, František Josef I., Praha 1991, s.  276. 
206 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠNOBR Jan, O Eduardu Štorchovi, inv. č. 9482. 
207 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k úmrtí Ed. Štorcha, inv. č. 9559-9562. 
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pocházeli právě zastánci žehu. Svou roli při rozhodování mohla hrát také větší hygieničnost, 

která šla ruku v ruce se Štorchovým životním přesvědčením, stejně jako to, že se jednalo  

o jeden z projevů modernity. Kremace se stala jakýmsi symbolem boje proti tradici  

a katolicismu.208 Nesmíme také zapomínat na to, že Štorch sám přispíval do periodika 

Krematorium.209  

 

4.5 Vdova 

Po smrti manžela, po jehož boku prožila bezmála celé půlstoletí, řešila paní Štorchová  

krom nové životní situace i bytovou otázku. Ve zprávě bytového odboru obvodního národního 

výboru je paní Štorchová popisována jako nervově vyčerpaná v důsledku nedávného ovdovění. 

V době vzniku tohoto dokumentu pobývala v Lobči, kam ji na zotavenou zavezla její sestra.  

Na bytový odbor se obrátil Svaz čs. spisovatelů bezprostředně po smrti Eduarda Štorcha. 

Upozorňují na nelehkou situaci paní Štorchové, která nebyla schopna vyřizovat potřebné 

záležitosti. Bytová situace v Československu v padesátých letech minulého století byla téměř 

katastrofální,210 což je zřejmé také z pramenů týkajících se otázky bydlení vdovy Štorchové. 

Objevila se jasná tendence ustavit byt manželů Štorchových jako jakýsi památník odkazující  

na osobnost pedagoga, spisovatele a archeologa Eduarda Štorcha. Pro Boženu Štorchovou  

by jistě v pokročilém věku, v těžkých životních chvílích, a navíc v momentě, kdy se bytů 

nedostávalo, bylo více než obtížné hledat nové útočiště. Lze také předpokládat, že nebylo 

možné počítat s dostačujícím finančním zabezpečením, neboť Štorch dlouhá léta  

ze svých soukromých zdrojů financoval nejrůznější aktivity pro děti a mládež. Tím pádem se 

potýkal spíše s horší finanční situací. Pražský byt, ve kterém manželé po dlouhá léta společně 

žili, byl vybudován z iniciativy Družstva pro stavbu učitelských domů v Praze. V takovémto 

domě, kde se logicky očekávalo, že budou žít zejména pedagogové, by v dokumentu 

připomínaná Štorchova rozsáhlá knihovna a sbírka cenných artefaktů našla symbolické 

využití.211 

 Dopis lobečských přátel zaslaný u příležitosti Štorchových nedožitých osmdesátin 

vnímá jeho pozůstalou choť jako ženu truchlící i dva roky po manželově smrti, neboť se stále 

                                                 
208 Markéta SVOBODOVÁ, Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební  

a typologické proměny, Praha 2013, s. 19. 
209 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: Soubor výstřižků z různých časopisů č. 21 s 67 příspěvky  

Ed. Štorcha a recenzemi jeho prací, inv. č. 10120-10186. 
210 Viz. Jiří KNAPÍK, Martin FRANC a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích  

1948-1967, Praha 2012, s. 165. 
211 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ-VÁVROVÁ Božena, doklady: osobní doklady Boženy 

Štorchové roz. Vávrové, manželky Ed. Štorcha, z let 1890-1956, bytové záležitosti, inv. č. 416-442. 
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nesmířila s jeho odchodem. Přátelé ji prostřednictvím dopisu konejší a pobízejí ji ke smíření se 

smutnou situací. Nicméně je zřejmé, že paní Štorchová byla na manžela fixována zřejmě  

tím víc, že jim ve společném soužití scházeli vlastní potomci, kteří by teď víc,  

než kdykoli předtím zaplnili prázdnotu v jejím životě.212 

 

4.6 Nebožka 

Hořice v Podkrkonoší, které jsou s osobou Eduarda Štorcha spojeny především díky  

jeho literární pozůstalosti odkázané tamnímu muzeu v roce 1953, vnímají paní Boženu 

v naprosto odlišném světle. V jejich očích představovala zejména držitele autorských práv  

po zemřelém spisovateli. Po její smrti totiž připadly hořickému muzeu výnosy autorských práv, 

s nimiž bylo počítáno jako s prostředkem k uspořádání archivu Eduarda Štorcha  

i k popularizaci jeho prozaického díla.213 

Jaká mohla být role Boženy Štorchové ve veřejném životě a jak byla vnímána čtenáři 

Štorchových knih, když i pět let po smrti manžela byla pro noviny tak atraktivní, že otiskly 

oznámení o jejím úmrtí? Pravda, jednalo se pouze o stručnou zprávu, která přinášela informaci 

o tom, že 13. března 1961 v Praze zemřela v nedožitých jedna osmdesáti letech vdova  

po ostroměřském rodákovi Eduardu Štorchovi. Zpráva v novinách ji označuje  

také jako spolupracovnici na mnohých Štorchových knížkách pro mládež. Zároveň je možné, 

že se jednalo o zprávu otištěnou v některém z regionálních periodik, což by zájem o osobu 

Boženy Štorchové osvětlilo. Nicméně zmínka o původu článku chybí.214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, nezjištění Štorchové Boženě, inv. č. 32.  
213 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 85. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 9567-9669. 
214 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 5. výročí úmrtí a k úmrtí B. Štorchové, inv. č. 9565-9566. 
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5. „Sachem fotografoval.“215 Eduard Štorch fotografem 

 

V jistém slova smyslu může být také fotografie chápána jako odraz konkrétní osobnosti 

v přesně definované současnosti. Poskytuje nám totiž fyzický obraz zkoumané osoby v době 

vzniku fotografie, tedy během života daného člověka. Spolu s obrazem dané postavy smějí být 

na snímku přítomny mnohé relikvie odkazující na dobu, kdy podobizna vznikla, a mohou nám 

tak přiblížit popisovaného jedince. V této kapitole bych se proto ráda věnovala Štorchovi 

především jako předmětu fotografie, což může konkrétněji ilustrovat jeho život, specifikovat 

dobu pořízení snímku či nastínit další rozměry osobnosti Eduarda Štorcha. Nepatrně stranou  

by měl stát Štorch jako tvůrce fotografií, nicméně není zcela možné odpoutat pozornost  

od této úlohy a nechat ji komplexně bez povšimnutí. 

 Hlavními prameny, které budou v této kapitole využity primárně, jsou fotografie,  

které zároveň převezmou roli Štorchova současníka. V převážné většině pocházejí 

z pozůstalosti Eduarda Štorcha. Využití fotografie jakožto hlavního pramene se může jevit 

velice problematicky. Ale stejně jako u jiného pramene rozhoduje v druhé i třetí fázi historikovy 

práce (tj. kritika a interpretace) mnoho faktorů. Zásadním faktorem může být to, zda se tohoto 

typu pramene ptáme na jeho pravost anebo pravdivost.216 Zajímavou otázku představuje 

kupříkladu autorství, které je téměř vždy, na rozdíl od vyfotografovaného objektu, 

zpochybnitelné. Samotná fotografie nikdy neprozradí nic o osobě stojící za objektivem,  

proto tuto otázku ponecháme stranou. Důvod vzniku konkrétní fotografie je často zřejmý  

ze samotného snímku podle toho, zda se jedná o záběry z cest, z války, z rodinného prostředí 

apod. Datace snímků použitých v této práci je téměř vždy uvedena u fotografie ve fotoalbu  

či na zadní straně jí samotné. Časový údaj bývá navíc doplněn také o místo, kde byl záběr 

pořízen. Můžeme posoudit stav, v jakém byl snímek do dnešní doby dochován. Toto jsou 

kategorie, které jsou pevně dané, zpochybnitelné pouze hlubším odborným výzkumem. 

Subjektivnějšímu hodnocení jsou naopak vystaveny jiné oblasti a otázky, které navíc nezjistíme 

ze samotné fotografie. Jen stěží můžeme přesně určit, o čem mlčí a o čem naopak vypovídá.  

Nakonec přichází na řadu samotná interpretace pramene–fotografie, která se může lišit 

s názorem každého badatele. Postup interpretace by nám měl přinést několik výsledků. 

V případě, že se hlavním pramenem pro výzkum staly fotografie, nás bude zajímat především 

to, co se v momentě, kdy daná fotografie vznikala, událo. Neměli bychom opomenout 

podmínky, za jakých pramen vznikl, a který tento proces mohly zásadně formovat. Interpretace 

                                                 
215 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Delfín, tábornický časopis z r. 1925, č. 1-4, inv. č. 8002-8005. 
216 Jan HORSKÝ, Karel ŠIMA, Pramen, in: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny, Praha 2014, s. 16. 
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by měla poskytnout i náhled do myšlení a motivace jednajících osob a v neposlední řadě  

by měla vzít v potaz ducha doby, který mohl výsledný pramen rovněž ve velké míře 

poznamenat.217 

Zevrubněji se vztahu Eduarda Štorcha a fotografie zatím nikdo nevěnoval. Drobnou 

výjimku představuje ústecký didaktik Josefa Märc, jenž se v jedné ze svých studií tohoto tématu 

částečně dotýká.218 V rozsáhlé osobní pozůstalosti Eduarda Štorcha uložené v Literárním 

archivu Památníku národního písemnictví se nachází více než tisíc pět set položek.219 Fotografie 

se tematicky dělí do několika kategorií. Najdeme mezi nimi osobní a rodinné snímky Eduarda 

a Boženy Štorchových, snímky s přáteli a žáky, snímky míst pobytu a jeho činnosti  

či dokumentace ke knihám a sbírkám. Některé z fotografií jsou datovány, u některých byla doba 

pořízení doplněna spíše později a někde datace chybí zcela. 

Okolnosti vzniku převážné většiny Štorchových fotografií nám nejsou známy.  

Jeho pozůstalost obsahuje pouze detailní poznámky k technickým postupům fotografování, 

teoretické texty a odbornou literaturu.220 Velké množství fotografií pochází z cest, jedná se 

zároveň o snímky, na nichž je Štorch zachycen snad nejčastěji. Toto nás však přivádí k další 

úvaze. Komu přisoudit autorství těchto snímků? Samotnému Štorchovi, někomu  

z jeho blízkých přátel a účastníků společných cest či neznámému anonymnímu fotografovi? 

Zkusíme pokračovat dále i s absencí této informace. Zmíněná skutečnost se však neváže 

k fotografiím pořízeným v některém z renomovaných ateliérů, neboť jejich logo, až na drobné 

výjimky, na fotografii nikdy nechybí.  

 

5.1 Eduard Štorch fotografovaný  

Eduard Štorch prožil větší část života v době, kdy bylo fotografování již běžnou záležitostí. 

Vynález, který naprosto změnil způsob zaznamenávání obrazu a patří mezi vůbec 

nejvýznamnější objevy lidstva, poznala veřejnost poprvé oficiálně den poté, co budoucí nejdéle 

panující rakouský mocnář oslavoval své deváté narozeniny, tedy 19. srpna 1839. Nemohlo  

se tak stát jinde než v Paříži.221 Eduard Štorch jistě není autor „bez tváře“. Velké množství 

nejrůznějších článků v periodikách, kapitol v učebnicích literatury i v odborných publikacích 

                                                 
217 Jan HORSKÝ, Karel ŠIMA, Pramen, in: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny, Praha 2014,  

s. 16-17. 
218 Josef MÄRC, Války a boje Eduarda Štorcha, in: Dějiny ve škole-Škola v dějinách, Praha 2010.   
219 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie.   
220 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Fotografování, inv. č. 6135-6146. a LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

Vaněk Fr.: Český fotograf-amatér, inv. č. 6147.  
221 Jiří ZIKMUND, Stručný nástin fotografického zobrazování lidského těla v 19. a na počátku 20. století,  

in: Milena, LENDEROVÁ, Vladan HANULÍK a Daniela TINKOVÁ, Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 243. 

http://www.badatelna.eu/fond/5286/zaznam/697412
http://www.badatelna.eu/fond/5286/zaznam/697413
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ze všech odvětví, kterým se věnoval, je doplněno o některou ze Štorchových mnohých 

podobizen. I sbírka fotografií v jeho osobním fondu nevyvrací fakt, že by se zdráhal postavit se 

před objektiv. Je autorem mnoha fotografií, ale stejně tak i často fotografovaným objektem.  

O samotném Štorchovi bychom řekli, že byl amatérským fotografem. Částečně předběhl 

dobu, neboť amatérská fotografie se u nás začala rozvíjet zejména ve třicátých letech  

20. století.222 Jeho jméno nefiguruje téměř v žádné odborné publikaci věnující se dějinám 

fotografie v českých zemích.223 Přesto můžeme říci, že jeho přínos jakožto fotografa byl 

nemalý. Netýkal se ovšem žádných inovativních technických postupů souvisejících 

s fotografováním. Jeho přínos spočívá především v tom, co fotografoval. Již z doby před první 

světovou válkou pochází desítky snímků, na kterých jsou zachyceny Štorchovy cesty  

do balkánského prostředí. Zachovaly se také unikátní snímky dnes již neexistující Dětské farmy 

na Libeňském ostrově. Další kategorií může být skupina snímků vzniklých během první světové 

války většinou v prostředí karlínské vojenské nemocnice. Takto bychom mohli s výčtem 

nejrůznějších oblastí pokračovat ještě dlouho. 

 

5.2 Ateliérové a portrétní fotografie 

Zhruba do poloviny 19. století představoval takový fenomén, jakým byla fotografie  

téměř privilegium, jež bylo dosažitelné jen pro malou část společnosti, což se začalo postupně 

měnit s rozvojem techniky. Fotografie získala pověst přístupnějšího uměleckého média a zboží 

v průběhu industrializace.224 Nebyla dostupná všem sociálním vrstvám. Funkci portrétních 

rodinných galeriích začala plnit fotografie namísto klasických obrazů v druhé polovině  

19. století zejména v interiérech měšťanů a šlechticů.225 

Ve fondu Eduarda Štorcha najdeme ateliérových snímků hned několik. Stylizované 

ateliérové fotografie jako takové v pozůstalosti nenajdeme. Ateliérové snímky tu jsou  

totiž zastoupeny výhradně portréty.226 Nemalá část z nich je spjatá s jeho mládím a dobou studií 

v Hradci Králové. Tam v roce 1902 otevřel filiálku svého ateliéru proslulý pražský fotograf Jan 

                                                 
222 Jiří ZIKMUND, Stručný nástin fotografického zobrazování lidského těla v 19. a na počátku 20. století,  

in: Milena, LENDEROVÁ, Vladan HANULÍK a Daniela TINKOVÁ, Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 247. 
223 Výjimku představuje např. Pavel SCHEUFLER, Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918, Praha 

2013, s. 250. 
224 Willfried BAATZ, Fotografie, Brno 2004, s. 36. 
225 Jiří ZIKMUND, Stručný nástin fotografického zobrazování lidského těla v 19. a na počátku 20. století,  

in: Milena, LENDEROVÁ, Vladan HANULÍK a Daniela TINKOVÁ, Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 245. 
226 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 
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Langhans227. Stalo se tak v době největšího rozkvětu jeho firmy.228 Jestli se v královéhradecké 

pobočce firmy Langhans nechal zvěčnit také Štorch, nevíme, neboť na počátku 20. století 

Štorch v Hradci Králové už nepobýval.229 Známe ovšem portrét Boženy Štorchové,  

která se v proslulém ateliéru nechala vyfotografovat v roce 1908,230 tehdy ale novomanželé žili 

v Praze.231 

Snad nejstarší ateliérovou portrétní fotografií mladého Štorcha je ta pocházející 

z pardubického ateliéru na Zeleném Předměstí, kde ho jako studenta zvěčnil Karel Stoklas  

či někdo z jeho spolupracovníků.232 V mladém věku zachytili Eduarda Štorcha ve fotoateliéru 

Františka Petra na královéhradeckém Pražském Předměstí.233 Štorch má na sobě s největší 

pravděpodobností podle dobových zvyklostí nejlepší oděv, který vlastnil. 

Fotografické vizitky mohly zastupovat funkci klasických vizitek. Nebyly  

však portrétem v pravém slova smyslu, neboť se často jednalo o zinscenované iluze představ  

a ideálů měšťanstva.234 Jsou ovšem spojené především s francouzským prostředím,  

i přesto najdeme mezi portréty Eduarda Štorcha podobenku označenou jako visit portrait, 

pořízenou v roce 1902 v Mostě.235 Takovýto portrét nechybí ani v případě jeho ženy.236 

Z pozdějšího období pochází portréty, které zachycují Štorcha zhruba v době, kdy byl 

literárně nejaktivnější. Tudíž se jedná o snímky připomínající jeho osobu tak, jak nejvíce 

figuruje v paměti českých čtenářů. Těmito podobenkami bývaly často doprovázeny novinové 

články i příslušné pasáže v učebnicích literatury.237 

 

5.3 Rodinné fotografie 

Nejčastěji můžeme po boku Eduarda Štorcha na fotografiích z rodinného prostředí i chvil 

volného času vidět jeho manželku Boženu. Ta doprovázela svého manžela nejen do prostředí 

                                                 
227 Jan Langhans (1851-1928) byl českým fotografem. Na pražské technice vystudoval potravinářskou chemii  

a už tehdy amatérsky fotografoval. První fotografický ateliér založil v Jindřichově Hradci v pětadvaceti letech.  

Od roku 1880, kdy získal živnostenský list pro obor fotografie, provozoval ateliér ve Vodičkově ulici v Praze. 

Jeho podnik se stal nejprestižnějším portrétním ateliérem v Praze. První filiálka vznikla V Jindřichově Hradci. 

Následovaly filiálky v Mariánských Lázních, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a v Náchodě. V letech 

1905-1912 byl protektorem Českého fotografického spolku v Praze. Jeho nástupcem se stal jeho zeť. 
228 Pavel SCHEUFLER, Galerie c. k. fotografů, Praha 2001, s. 123.   
229 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
230 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky B. Štorchové, inv. č. 10270-10282. 
231 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
232 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 
233 Tamtéž. 
234 Willfried BAATZ, Fotografie, Brno 2004, s.40. 
235 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 
236 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky B. Štorchové, inv. č. 10270-10282. 
237 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269; srovnej 

např. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
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archeologických nalezišť, ale také při cestách k moři, na výlety či do milované Lobče. Rodinná 

alba současně obsahují i místa důležitá pro Štorchův životní příběh. K dispozici jsou  

rovněž záběry s dalšími příbuznými a přáteli. Některé fotografie vyznívají jako domácí varianta 

ateliérových stylizovaných snímků. Fotografované dámy sedí v křeslech nebo pózují opírajíc 

se o něj a jejich fotografování odpovídající oděv může být doplněn kloboukem. Zátiší  

na fotografii bývá často zpestřeno květinovou výzdobou. Díky této sérii snímků z domácího 

prostředí před vypuknutím první světové války vzešly také méně známé fotografie Eduarda 

Štorcha. Album rodinných fotografií doplňuje specifická skupina snímků, na které můžeme 

pozorovat Eduarda Štorcha a jeho blízké během bruslení na ledu. Štorch působí při bruslení 

s kloboukem na hlavě, mezi dámami v dlouhých šatech, velice elegantně.238 Na přelomu  

19. a 20. století se právě plně rozvíjelo fotografování sportovců. Cvičící tělo poskytovalo 

vhodnou předlohu pro fotografy bez rozdílu, čehož si nadšený amatérský fotograf Štorch musel 

být jistě vědom.239 

 

5.4 Archeologická tématika 

Snímky související s archeologií můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

fotografie s přítomností osoby, které vznikly ve většině případů na nějakém ze zkoumaných 

nalezišť.240 Druhá část pak zahrnuje převážně dokumentaci k připravovaným knihám  

nebo zachycuje vlastní nálezy a sbírky,241 zkrátka není tam vizuálně přítomen lidský faktor. 

Fotografie, vzniklé za účelem jejich publikování v knihách, bývají na rubové straně doplněny 

poznámkami o plánovaných úpravách snímku, které většinou znamenaly retušování stromů 

nebo mraků či vyvážení kontrastů apod.242 

                                                 
238 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: rodinné album 1, obsahuje 112 ks fotografií,  

inv. č. 10417-10528. 
239 Jiří ZIKMUND, Stručný nástin fotografického zobrazování lidského těla v 19. a na počátku 20. století,  

in: Milena, LENDEROVÁ, Vladan HANULÍK a Daniela TINKOVÁ, Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 249. 
240 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky Ed. Štorcha na archeologických nalezištích,  

inv. č. 11470-11472, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických snímků 1, obsahuje  

54 fotografií, inv. č. 11616-11669, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických 

snímků 2, obsahuje 72 fotografií, inv. č. 11670-11741, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album 

archeologických snímků 3, obsahuje 108 fotografií, inv. č. 11742-11849, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: album snímků z archeologického průzkumu Děvína, 38 fotografií, inv. č. 11850-11887. 
241 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky použité v archeologických knihách o Praze,  

inv. č. 11522-11543, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ke knize Ed. Štorcha Minehava, inv. 

č. 11560-11565, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ke knize E. Štorcha Zastavený příval, 

inv. č.  11544-11559, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky Štorchových archeologických 

nálezů a sbírek, inv. č. 11566-11615. 
242 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ke knize E. Štorcha Zastavený příval,  

inv. č.  11544-11559. 
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Vyfotografovaná naleziště mohou lépe lokalizovat místa, kde Štorch a jeho kolegové 

pracovali. Významné jsou fotografie, na nichž je zvěčněna Božena Štorchová, neboť dokládají, 

že se jednalo snad vůbec o první ženu u nás dlouhodobě se aktivně věnující terénním 

výzkumům i následné konzervaci nálezů.243 Eduarda Štorcha, paní Boženu či některého z jejich 

spolupracovníků vidíme nejčastěji na některém z nalezišť v oblasti Prahy, kde pomocí 

fotoaparátu dokumentovali svoje archeologické úspěchy. Tyto fotografie pocházejí většinou 

z období před vznikem republiky, kdy se Štorch věnoval archeologii nejaktivněji.  

Mezi oblíbenými lokalitami bychom našli např. Divokou Šárku, Kobylisy, Dolní Chabry, okolí 

Roztok, Libeň, Ďáblice, Krč, Troja nebo Maniny.244 Ve fondu jsou uloženy v malém počtu 

snímky z archeologické vycházky v srpnu 1941 zobrazující penzistu Eduarda Štorcha 

v obležení dospělých i dětí, kteří s nadšením poslouchající Štorchovo vyprávění v prostředí 

Kokořínska, tudíž v autentických místech jeho velké inspirace.245 

 

5.5 Velká válka 

První světová válka představovala pro Eduarda Štorcha a fotografování zásadní mezník.  

Když roku 1914 válka vypukla, Štorch byl právě na letním táboře v Dalmácii na ostrově 

Ugljanu. Jako přesvědčený pacifista odmítal vzít zbraň do ruky, nicméně u odvodu byl  

již v roce 1906 uznán schopným a musel tedy narukovat. Službě se nemohl vyhnout úplně.  

Jeho cesta nejprve vedla k Červenému kříži do karlínské nemocnice, kde získal místo  

na rentgenologickém oddělení u MUDr. Hofmanna.246 Válečná služba Eduarda Štorcha  

se odehrála především u rentgenu, kde asistoval lékařům Kukolovi či Hofmannovi. 

Rentgenování si oblíbil, o čemž svědčí jeho podrobné poznámky o jednotlivých pacientech 

(zrentgenovaných pacientů mělo být na 2 400), dokonce se zachovaly plánky pokojů se jmény 

zraněných a jeho vlastními stručnými poznámkami, které se týkají pacientů (říjen 1914–duben 

1915). Jak je pro Štorcha charakteristické, nemohl se nepodělit se svými žáky o nově nabyté 

dovednosti z válečné služby, a proto publikoval jeden ze svých rentgenových snímků 

zachycující střelu v pravé ruce v Pracovní učebnici dějepisu.247  

                                                 
243 Viz Karel SKLENÁŘ, Cesta ženy dějinami archeologie, in: Dějiny a současnost 3/2017, s. 13. 
244 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických snímků 1, obsahuje 54 fotografií,  

inv. č. 11616-11669, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických snímků 2, obsahuje 

72 fotografií, inv. č. 11670-11741 a LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album archeologických 

snímků 1, obsahuje 54 fotografií, inv. č. 11616-11669, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album 

archeologických snímků 3, obsahuje 108 fotografií, inv. č. 11742-11849. 
245 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky z archeologické vycházky na Hradsku,  

inv. č. 11494-11496. 
246 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24. 
247 Josef MÄRC, Války a boje Eduarda Štorcha, in: Dějiny ve škole-Škola v dějinách, Praha 2010, s. 136. 
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Během Štorchova působení v Karlíně vznikly tři příspěvky publikované v českém tisku. 

První článek Moderní lékař ve válce vyšel v časopise Český svět248, ve stejném periodiku byly 

uveřejněny i fotografie z karlínské vojenské nemocnice249 a ve Světozoru si čtenáři mohli 

přečíst článek Válečná zranění v Röntgenově kabinetu.250 

V posledním roce války měli na frontu narukovat všichni učitelé251, čemuž se už Eduard 

Štorch nemohl vyhnout. Jeho odpor k válčení se projevil nejznatelněji v momentě,  

kdy uprchl v noci z transportu. Čtyřicetiletému učiteli se tedy podařilo splnit si zásadní 

předsevzetí, totiž nesáhnout po žádné zbrani, jelikož Štorchovy kroky po uprchnutí z transportu 

mířily rovnou do Jedličkova a Bakulova ústavu252, kde se do konce války ukrýval.  

A navíc zde působil jako fotograf.253  

Z období první války se dochovalo hned několik fotografií254, na některých pózuje sám 

Štorch, přesto zde najdeme především snímky pořízené Eduardem Štorchem.  

Na jedné z fotografií je zachycen stojící v parku či zahradě v uniformě v době svého působení 

u Červeného kříže, datum pořízení fotografie chybí. Zajímavé je to, že se v pozůstalosti nachází 

téměř totožný snímek datovaný k roku 1915. Další z fotografií se Štorchem „vojákem“ vznikla 

nejspíše před karlínskou nemocnicí.255 A tím zdaleka výčet podobně laděných fotografií 

nekončí. Celé to může působit dojmem, že Štorch, ač oddaný pacifista, obdivoval svět 

fotografie až do té míry, že se mu nepříčilo fotografovat útrapy války a ani být fotografován  

ve vojenských uniformách. Což jen potvrzuje to, že Štorch proslul jako velmi pokrokový 

člověk. Jedním z důvodů častého fotografování může být i poměrně snadná dostupnost 

fotografického přístroje na jeho tehdejším pracovišti. Fotoaparát mohl rovněž využít  

také k tomu, aby jako odpůrce válek a násilí poukázal na to, jaké konkrétně první světová válka 

přinesla útrapy. Jaké fyzické újmy způsobila. Jak vypadají lidé, kteří s konfliktem přišli  

do kontaktu tváří v tvář. Štorch nebyl jen odpůrcem válčení. Stejně tak nebyl velkým 

                                                 
248 Český svět 7/1914. 
249 Český svět 10/1914. 
250 Světozor 7/1915. 
251 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24. 
252 Jedličkův ústav vznikl pouhý rok před vypuknutím války, tedy roku 1913. Na pamětní desce zasazené do zdi 

budovy ústavu je uvedeno, že se jednalo o první český ústav pro tělesně postižené děti. Ústav nese název  

po svém zakladateli. MUDr. Rudolf Jedlička byl významným českým lékařem, který mimo jiné stojí rovněž  

za vznikem České společnosti pro radiologii a rentgenologii.  
253 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24. 
254 Konkrétně se v Literárním archivu Památníku národního písemnictví dochovalo v osobním fondu Eduard 

Štorch 32 snímků z období první světové války a některé další umístěné mezi portrétními snímky Eduarda Štorcha. 

Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: z období 1. světové války, inv. č. 10291-10322  

a LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 
255 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 
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přívržencem stávajícího politického zřízení.256 Snímky vzniklé ve zdech vojenské nemocnice 

mohly tedy demonstrovat hrozivé následky, které přinášela existence monarchie a starého 

systému. 

Díky Štorchovi víme, jak vypadalo vyšetření pomocí rentgenu v období první světové 

války, což může být zásadním pramenem pro odborníky zabývající se historií medicíny.  

Na nejedné fotografii z vyšetření rentgenem je zvěčněn i sám Štorch (např. hned na fotografii 

z roku 1914), a to v pozici asistenta. Na snímku krom Štorcha a vyšetřovaného pacienta 

můžeme vidět i rentgenologa MUDr. Hofmanna při práci. Fotografie je datována do roku 1914. 

Nechybí snímek přímo z operačního sálu, kde probíhá blíže nespecifikovatelná operace  

a kde můžeme vidět celý zástup lékařů, sester a dalších asistentů. Co nám ale může prozradit 

fotografie operace o autorovi? Můžeme se ptát, zda je za fotografováním takovýchto témat 

zájem o obor, nadšení z pokroků moderní doby, edukativní záměr nebo byly snad snímky 

z operačního sálu zamýšlené jako příloha k odborným lékařským studiím? Snímků 

z operačního sálu je opět více a znovu mohou posloužit jako dokumentace dobových nástrojů 

využívaných ve zdravotnictví.  

Eduard Štorch neopomněl zvěčnit své karlínské působiště. Hned v prvním válečném 

roce zachytil vojenskou přehlídku v záložní nemocnici Červeného kříže v Karlíně.  

V jeho osobním fondu najdeme také skupinové fotografie posádky Červeného kříže  

před karlínskou nemocnicí. Chybí však bližší popis fotografií, který by umožnil identifikaci 

jednotlivých osob. Dne 19. dubna 1915 zachytil Eduard Štorch spojeneckou pruskou armádu, 

jak opouští brány karlínského špitálu. Součástí uniformy některých z nich je  

ještě tzv. piklhaubna, tedy typicky pruská vojenská helma charakteristická především  

pro 19. století.257 V prostředí vojenské nemocnice v Karlíně vznikaly i stylizované fotografie 

zdravotníků a mnohé další snímky. Ač je místem vzniku většiny Štorchových fotografií z doby 

první světové války mnohokrát zmíněné působiště Červeného kříže v karlínské vojenské 

nemocnici, najdeme mezi fotografiemi i výjimku pocházející z pevnosti v Terezíně, na které je 

pravděpodobně zachycena tamní posádka. Některé fotografie jsou součástí korespondenčního 

lístku či pohlednice, což je případ i terezínského snímku.  

 

                                                 
256 Proslul i antiklerikálními postoji vůči církvi. A ještě před první světovou válkou zvažoval možnost emigrace 

do Ameriky. Viz. Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, 

s. 216; srovnej SOkA Hradec Králové, osobní fond Václav Deyl, Vlastní vzpomínky na dobu učitelování II.,  

inv. č. 1., kart. 1, s. 6-7 či První učitelské místo III., inv. č. 1., kart. 1, s. 1-3. 
257 Např. viz Josef VOLF, Vzpomínky na válku roku 1866, 1927. 
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5.6 Oficiální školní snímky 

Když se vrátíme do doby před první světovou válku, máme k dispozici několik fotografií 

spojených se školním prostředím.258 Jedná se o oficiální fotografie školních tříd  

či pedagogických sborů, které se od ostatních vizuálně odlišují na první pohled. Všech sedm 

fotografií je opatřeno dekorační paspartou, což je výrazně odlišuje od běžných snímků. 

Samozřejmě nechybí přesná datace jednotlivých snímků a u některých z nich můžeme  

na zadní straně objevit podpisy žáků. K dispozici jsou ovšem pouze fotografie, na nichž Štorch 

již působí v pozici kantora. Nejspíše se žádná z jeho třídních fotografií nedochovala,  

pokud tedy vůbec existovala. 

Nejstarší ze skupiny zmíněných snímků pochází z roku 1898.259 Jedná se o připomínku 

Štorchova druhého působiště v Malšově Lhotě, kam byl přemístěn z nedalekých Třebechovic 

nejspíše kvůli svému problematickému přispívání do novin,260 což se ostatně nestalo naposled. 

Zatímnímu podučiteli261 Štorchovi je na fotografii necelých dvacet let, což je viditelný kontrast 

v porovnání se zkušenými kolegy po jeho boku. Další školní fotografie pochází z 20. dubna 

1901 z Mostu,262 kde Štorch pobýval mezi léty 1900-1903 na pozici zatímního učitele.263 

Z Mostu pokračoval Eduard Štorch do pražské Libně, kde byl se svými žáky zvěčněn v roce 

1904. Pod fotografií můžeme číst jméno fotografa, kterým byl J. Veigner z Prokopovy třídy  

na Žižkově v Praze.264 Paradoxně sedí na snímku Štorch vedle školního katechety,  

což v jeho případě působí velice rozporuplně, neboť jen o osm let později z římskokatolické 

církve vystoupil.265 Ze stejného školního roku se dochovala zároveň fotografie libeňského 

učitelského sboru. Eduard Štorch byl se svými kolegy zachycen také rok před vypuknutím první 

světové války, avšak tentokrát byla jeho působištěm škola v Praze-Bubnech,266 kam se navrací  

i po skončení války. Shodou okolností ho i na této fotografii vidíme po boku katechety. Tamní 

učitelský sbor můžeme tedy vidět i na snímku z roku 1918, kde je největší zajímavostí to,  

jak se zvýšil počet učitelek, což je jedním z důsledků války a odrazem nastolení nových poměrů 

                                                 
258 V Literárním archivu PNP ve fondu Eduard Štorch se dochovalo sedm skupinových snímků se žáky a kolegy  

ze škol. Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol,  

inv. č 10325-10331. 
259 Tamtéž. 
260 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 19. 
261 Tamtéž, s. 189. 
262 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol,  

inv. č 10325-10331. 
263 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
264 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol,  

inv. č 10325-10331. 
265 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vystoupení z církve a jiné náboženské doklad z let 1912-1920, 

inv. č. 172-176. 
266 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol,  

inv. č 10325-10331. 



52 

 

ve společnosti. Poslední z dochovaných fotografií je časově nejvíce vzdálená těm předešlým. 

Pochází ze školního roku 1931/1932 a můžeme na ni vidět žáky chlapecké obecné a měšťanské 

školy v Jindřišské ulici,267 kteří obklopují již definitivního odborného učitele Štorcha.268  

Na fotografiích ze školního prostředí můžeme snadno vnímat sociální rozdíly  

mezi jednotlivými oblastmi země (Praha, Mostecko, východní Čechy). Vidět je samozřejmě  

zrovna tak časový odstup, neboť na fotografii z třicátých let mají všichni žáci obuv,  

což v předchozích letech nebylo samozřejmostí, ale jistě je důležité i to, že se jedná o pražskou 

školu a navíc měšťanku. Na fotografiích učitelského sboru může vhodně ilustrovat dobu 

přítomnost učitelek, která se nápadně zvýšila během války, kdy nejen oblast školství postrádala 

dostatek mužů, a přítomnost učitelek nadále rostla po zrušení jejich celibátu v roce 1919.269  

 

5.7 Děti na fotografiích Eduarda Štorcha 

Do této části řadíme velkou skupinu fotografií, kde hraje hlavní roli přítomnost dětí.  

Štorch byl především pedagogem a člověkem, jehož život formovala zejména práce s dětmi, 

což mohla významně ovlivnit skutečnost, že vlastní děti neměl. Navíc se nebál zavádět různé 

novoty, mezi kterými rozhodně nemohlo chybět pravidelné využívání fotoaparátu.  

I když na převážné části fotografií dominují děti, na některých z nich je ale přítomen  

také Štorch. 

Malá série fotografií z jeho působení na pomocné škole v Praze-Libni a z Dětské 

ústřední útulny v Bartolomějské ulici v Praze270, kde byl ředitelem mezi léty 1918-1919,271 

prozrazuje, že fotografoval například i různé dětské neduhy a zlozvyky. Každou takovouto 

fotografii můžeme ve Štorchově pozůstalosti najít se jménem zvěčněného dítěte a stručným 

popisem zachyceného problému. Ani na jedné z těchto fotografií ale sám nevystupuje  

jako fotografovaný objekt.272  

Snad nejpočetněji, co se týče četnosti snímků, je zastoupen Štorchův prvorepublikový 

pedagogický experiment Dětská farma na Libeňském ostrově.273 Na fotografiích můžeme vidět 

zobrazené jednak pomocné práce na stavbě samotné farmy, sezónní práce, průběh výuky, hry 

                                                 
267 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol,  

inv. č 10325-10331. 
268 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 37. 
269 Přibyslavská škola: 1895-2015, Přibyslav 2015, s. 52.   
270 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: Štorchovi žáci z dětské útulny a pomocné školy v Praze-Libni, 

inv. č. 10332-10341. 
271 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 24-27. 
272 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: Štorchovi žáci z dětské útulny a pomocné školy v Praze-Libni, 

inv. č. 10332-10341. 
273 Viz. Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady 

Růžičkov v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011. 
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dětí, rozmanité sportovní aktivity, letní táboření, péči o drobné zvířectvo, koupaliště, loděnici, 

ale také mnohé další motivy spojené s každodenním životem na Dětské farmě.274 Dětská farma 

měla podporovat přirozený způsob života, takže děti byly za teplého počasí bosé a na sobě měly 

plavky nebo byly zcela nahé.275 Toto přesvědčení dokumentuje nejedna fotografie. Také sám 

Štorch přizpůsobil svůj způsob života Dětské farmě. Jedna z fotografií ho zachycuje,  

jak pracuje oděn pouze v krátkých kalhotách a s čepicí na hlavě, což může poukazovat  

na eubiotické zásady, které prosazoval.276 Eubiotika, neboli česky dobrožilství, hlásala jak žíti 

dobře.277 Ve Štorchově případě se projevuje právě v založení Dětské farmy, kde se snažil  

o důsledný návrat ke zdravému a pro člověka přirozenému způsobu vyučování i trávení volného 

času.278 Jiný ze snímků dokládá Štorchovu snahu naučit městské děti dovednostem, které byly 

bližší spíše obyvatelům venkova. Jedná se kupříkladu o kosení trávy, kde je přímo Štorch 

příkladem správné techniky kosení trávy. Opět nepřevládají zbytečné části oděvu.279  

Eduard Štorch, ač pedagog, mezi dětmi působí jako přirozená součást jejich světa. Byl 

jim nejen učitelem, instruktorem nejrůznějších praktických dovedností, ale i přítelem,  

který s nimi provozoval nejrůznější volnočasové aktivity, sportoval s nimi nebo si s dětmi 

vyprávěl. A i tady vystupuje na některých fotografiích pod přezdívkou Sachem, jak prozrazují 

popisky na zadních stranách fotografií.280 

Návštěva prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka281 na Libeňském ostrově 

v roce 1926 byla zcela oprávněně největší senzací za celou dobu existence libeňské farmy. 

Prezident v doprovodu Eduarda Štorcha, ale i jeho ženy Boženy, je zachycen na několika 

snímcích.282 Štorch jako nejpovolanější průvodce Masarykovi nadšeně představuje prostředí 

Dětské farmy, což je možné pozorovat hned na několika snímcích. Zajímavá je neformálnost, 

                                                 
274 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 

v Praze, inv. č. 10735-10879. 
275 Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov 

v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011, s. 456. 
276 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 

v Praze, inv. č. 10735-10879. 
277 Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov 

v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011, s. 447. 
278 Tamtéž, s. 451. 
279 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 

v Praze, inv. č. 10735-10879. 
280 Tamtéž. 
281 S pozdějším československým prezidentem Masarykem navázal kontakt již v roce 1902, kdy se na něj obrátil 

v záležitosti uveřejnění článku se sociální tématikou v Naší době. Viz. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

ŠTORCH Eduard Masarykovi Tomáši G., 1 koncept dopisu z roku 1902, inv. č. 3327. 
282 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 

v Praze, inv. č. 10735-10879. Jedna z fotografií je umístěna v publikaci: Markéta SVOBODOVÁ, Bauhaus  

a Československo 1919-1938: studenti, koncepty, kontakty, Praha 2016. Obecně patří snímky z Dětské farmy  

mezi Štorchovy nejpublikovanější fotografie. 



54 

 

se kterou Štorch Masaryka přijal. Ta se projevila vizuálně především skrze volbu oděvu. 

Namísto svátečních šatů oblékl Štorch skautskou košili.283 U příležitosti návštěvy Libeňského 

ostrova věnoval československý prezident tisíc korun, které byly využity na zakoupení loďky, 

jež dovážela na ostrov dřevo.284 

Jen šest snímků z fondu Eduarda Štorcha se váže k tématice skautingu. Štorch je na části 

z nich zachycen „se svými junáky na vycházce v Praze“, jak hlásí popisek fotografie.285 

Paradoxně je Štorch oblečen téměř identicky jako při setkání s prezidentem Masarykem. 

Fotografie zachycují dění v táboře při stavbě stanů. Další z fotografií přibližují nedělní výlet  

do okolí Modřan,286 kde již Štorch není jednoznačně identifikovatelný a na rozdíl  

od předchozích snímků tak mohl být jejich autorem. 

 

5.8 Cestování  

Jednou ze Štorchových velkých vášní bylo nepochybně cestování, jak lze usuzovat  

z odpovídajícího množství fotografií a alb uložených v jeho osobním fondu. Se svojí ženou, 

blízkými přáteli a účastníky letních táborů vyhledával především oblast Jugoslávie,  

ale i prostředí Balkánu obecně. Přestože cestoval také po Československu, jeho snímky  

ze zahraničí jsou o mnoho cennějším dokladem minulosti a pomáhají uchovávat paměť míst. 

Do zahraničí jezdil hlavně před první světovou válkou, avšak nepřestával ani v poválečné době. 

Štorchova fascinace historií je přítomna na desítkách snímků stylizovaných v duchu antiky. 

Mezi Štorchem vyhledávaná místa patřila Baška, ostrov Ugljan287, ostrov Pašman s klášterem 

na kopci Čokovac, ostrov Mali Lošinj, Mlini, ostrov Rab či ostrov Korčula. Při svých cestách  

se podíval i do Terstu, Zadaru, Záhřebu, Cetinje, Mostaru, Sarajeva288, Dubrovníku  

nebo do Boky Kotorské.289 Zážitky z cesty do slovanské Adrie v roce 1913 a vyprávění  

o zkušenostech z letního tábora publikoval Eduard Štorch pod přezdívkou Sachem například  

ve skautském časopise Junák.290 

                                                 
283 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 
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 Nejzajímavější na fotografiích z letních pobytů v jižních krajích jsou až antické 

stylizace fotografií, které někdy připomínají živé obrazy, populární formu zábavy zejména  

v 19. století. Tuto stylizaci podporují i zvolené oděvy, nápadně hledající inspiraci právě 

v oděvech charakteristických pro období antiky. Fotografované objekty jsou často jen spoře 

oděné. Nechybí ani fotografie zcela obnaženého člověka, dokonce by se mohlo jednat  

o samotného Štorcha. Odhalené tělo na fotografiích mohlo jednak napomoci k utvoření 

tematické scény, kde plnilo funkci mytologickou, alegorickou a symbolickou.291 Zároveň 

nemůžeme opominout fakt, že k odhalování pobízelo i přímořské podnebí a příznivé klima. Jiné 

fotografie přibližují život v letním táboře. Na jedné z nich sedí před stanem manželé Štorchovi. 

Sachem, jak byl při těchto pobytech Štorch přezdíván, sedí na skládací stoličce a něco zapisuje. 

Paní Boženka oproti tomu sedí na zemi vedle něho a jí. Z fotografie je zřejmé, že preferovali 

pobyt na čerstvém vzduchu a snažili se během pobytu žít v souladu s přírodou i dle zásad 

eubiotiky.292 

 Štorch byl nadšeným lyžařem. Od dvacátých let začal pro pražské děti organizovat 

zimní lyžařské zájezdy na hory, což znamenalo, že byl vůbec prvním, kdo se podobné aktivitě 

u nás věnoval.293 Snímky s lyžařskou tématikou ukazují Štorcha vždy ve společnosti přátel  

nebo dětí v některých z českých nebo slovenských horských letovisek, ale i na dalších místech 

nabízejících se k zimním radovánkám. V Čechách navštěvoval zejména Krkonoše  

jako např. okolí Martinovy boudy či dnes neexistující Rennerovy boudy a Paseky nad Jizerou. 

Mimo Krkonoš to pak byly také Kosíře a další. Na slovenském území k návštěvě lákala oblast 

Štrby a Popradského plesa. Přestože zájezdy pro děti začal pořádat ve dvacátých letech,  

on s přáteli se lyžařských výletů zúčastňoval už dříve. 294 Fotografie představují cenný pramen 

dokládající vývoj lyžařské módy v první třetině 20. století. Zároveň poukazují na lokality,  

které byly mezi tehdejšími lyžaři populární a dnes už nemusí ani existovat ve stejné podobě. 
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5.9 Poslední zastavení 

Reflexe Štorcha jako fotografa od jeho současníků je takřka nedohledatelná. Jedna 

z výjimečných zmínek o tom, že fotografoval, se nachází v časopise Delfín, který představoval 

zábavu pro Štorchovi spolucestovatele, s nimiž cestoval na Jadran. Nejednalo se v žádném 

případě o oficiální periodikum, o čemž vypovídá i to, že byl časopis psán ručně. V čísle 

datovaném 20. července 1925 se objevuje zmínka o brouku nosorožíkovi. Neobvyklý hmyz měl 

právě Štorch, v tomto kolektivu přezdívaný jako Sachem295, zachytit díky fotoaparátu.296 

 Eduard Štorch neproslul jako fotograf. Nicméně by si tato jeho role zasloužila více 

pozornosti, která jí právem náleží. Pozůstalost obsahuje pestré spektrum fotografií 

z nejrůznějších kategorií. Na některých z nich můžeme pozorovat samotného Štorcha, u jiných 

lze předpokládat, že je autorem snímků. Část z nich je umístěna v albech, jednotlivé snímky 

jsou rozděleny tematicky do složek. 

 Jako historicky nejcennější fotografie můžeme chápat snímky z cest, především  

z oblasti Balkánu, kde zachytil významná místa před tím, než je poznamenaly ničivé konflikty 

v průběhu 20. století. Nejen historicky, ale i pedagogicky cenné jsou snímky z každodenního 

života na Dětské farmě v Libni. 

 Pokud prezentoval fotografie, tak se většinou jednalo o součást jeho článků či knih. 

Snímky, na kterých figuruje on, se objevovaly v tisku u článků. Jeho portréty doplňovaly  

nejen články vycházející o jeho osobě v tisku. Ze Štorchových fotografií není zřejmý umělecký 

záměr. 
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6. „Pane učiteli, máte zkoušky pro slabomyslné. Věnujte se jim.“297 Eduard Štorch 

učitelem 

 

6.1 Počátky pedagogické kariéry a další učitelská místa 

Jak už víme, Eduard Štorch v roce 1897 zkouškou dospělosti úspěšně zakončil studium  

na učitelském ústavu v Hradci Králové.298 Prvním učitelským místem, které po absolvování 

čtyřletého studia získal, bylo místo zatímního podučitele ve východočeských Třebechovicích 

pod Orebem. Než se dostal na český sever, který je s jeho pedagogickou dráhou hojně spojován, 

tak v rodných východních Čechách učil ještě v Malšově Lhotě a v Dobré Vodě u Hořic.299 

V roce 1899, jen dva roky po vykonání maturity, je propuštěn ze školské služby.300 S Hořickem  

a konkrétně Dobrou Vodou je v tomto kontextu připomínáno Štorchovo veřejné vystoupení  

u Husovy hranice, které jeho odchod způsobilo.301 Nezbylo mu nic jiného, než zkusit štěstí  

na Mostecku jako matiční učitel. Tato životní etapa začínajícího pedagoga se protáhla na čtyři 

roky.302 V roce 1903 se poprvé objevil v Praze, kde působil na školách v Libni či Bubnech.  

Po válce uspěl v konkurzu na ředitele pražské Dětské ústřední útulny. Na tomto místě setrval 

jen několik měsíců, když se rozhodl přijmout pracovní nabídku z bratislavského inspektorátu. 

V roce 1921 se opět navrátil do hlavního města, kde až do odchodu do penze v roce 1937 

vyučoval v Jindřišské ulici.303 Kvůli svým radikálním postojům a pokusům o reformy ve výuce 

dlouho čekal na udělení definitivy. Dočkal se až pár let před odchodem do penze. Definitiva 

přišla na jaře 1930 a Štorch se konečně stal definitivním učitelem na chlapecké měšťanské škole 

v Jindřišské ulici.304 

 Všechny texty, často vzniklé u příležitosti některého ze štorchovských výročí, popisující 

jeho život, mají jedno společné. Vynechávají téma první světové války, respektive to,  

jak toto období prožíval Eduard Štorch.305 Pokusíme se zde nakrátko zastavit,  

přestože se tato tématika bezprostředně nedotýká jeho pedagogické kariéry. Jeden z pramenů, 

                                                 
297 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články Ed. Štorcha z oboru vyučování dějepisu,  

inv. č. 9889-9924. 
298 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: školní vysvědčení z vyšší reálky Hradec Králové 1890-1893  

a z učitel. ústavu Hrad. Králové 1894-1897, inv. č. 3-24. 
299 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
300 Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013, s. 225. 
301 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, HOSTÁŇ Jan, Eduard Štorch, zálesák a lovec mamutů,  

inv. č. 7929-7930. 
302 Blíže Jiří POKORNÝ, Eduard Štorch jako učitel na „českém severu“, in: Sborník prací Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada společenských věd 2/2013. 
303 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
304 Tamtéž, s. 37. 
305 Např. LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠNOBR Jan, O Eduardu Štorchovi, inv. č. 9482 či LA PNP, osobní 

fond Eduard Štorch, Sborník k 1. sjezdu rodáků a přátel Ostroměře, inv. č. 9481. 
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kterým je ručně psaný dotazník pro Syndikát českých spisovatelů z roku 1945, prozrazuje 

několik stručných informací. V několika případech, a to především v datacích, jsou mylné.306 

Například z dopisu manželů Štorchových víme, že místo ředitele v pražské útulně určitě 

nepřijal v roce 1917 nýbrž až o rok později.307 Za svého působení u rentgenu v karlínském 

lazaretu si vedl evidenci ošetřovaných pacientů. V zápisníku uvádí jména pacientů, která jsou 

doplněna poznámkami o věku, bydlišti, rodinném stavu a povaze zranění.308 Velká válka  

a Eduard Štorch nepředstavovali pro autory výše zmíněných textů atraktivní téma, přestože se 

dochovaly Štorchovy deníkové záznamy z tohoto období. Jednoduchým vysvětlením je to,  

že spíše než očekávané reakce na válečné dění, zde nacházíme informace o prázdninových 

výletech a cestách, které v letech 1916-1917 podnikl. Hojně se také věnuje otázkám týkajících 

se stravy.309 Musíme se proto spokojit s několika poznatky, které jsou uvedené v kapitole 

shrnující nejzásadnější momenty Štorchova života. 

 Eduarda Štorcha jakožto reformátora dějepisu a pokrokového pedagoga zmiňuje  

ve svých Dějinách pedagogiky310 z roku 1923 Otakar Kádner.311 Ještě za života byl Štorch 

vnímán jako jeden z nejvýraznějších představitelů učitelské generace působící od počátku  

20. století.312 Byl označován jako bojovník proti největšímu, nejstaršímu a nejvíce 

zakořeněnému zlu tehdejších škol, za které autor článku považoval didaktický materialismus. 

Štorch byl známým kritikem toho, že žáci byli nuceni odříkávat dějepisnou látku pouze  

jako prázdnou snůšku faktů.313  

 

6.2 Dětská farma na Libeňském ostrově v Praze 

Není divu, že Dětská farma, jakožto unikátní projekt nemající v tehdejším Československu 

obdoby, budil velký rozruch a vysloužil si tím odpovídající množství článků v tisku.314 Dětská 

farma představovala pozoruhodný model meziválečné reformní školy. Za svůj vznik vděčí 

především Eduardu Štorchovi, který ji provozoval mezi léty 1925 a 1933 na Libeňském ostrově 

                                                 
306 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Životopis a životopisné poznámky, inv. č. 5316-5330. 
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310 Otakar KÁDNER, Dějiny pedagogiky. III. díl, Praha 1923, s. 223 a 228.  
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314 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově, inv. č. 9762-9801. 
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ležícím na území Prahy. Zřízení školy v přírodě bylo ovlivněno Štorchovým pedagogickým 

působením na sociálně problematickém Mostecku i zkušenostmi z Prahy, neboť učil především 

v dělnických oblastech, jako byla Libeň. Děti z těchto oblastí nevyrůstaly ve vhodných 

sociálních a zdravotních podmínkách.315 Štorch se proto nadchnul pro myšlenku eubiotiky.316 

Výchova v tomto duchu pro něj představovala způsob, jak zajistit zdravý vývoj jedince. 

Štorchův koncept tzv. přírodní školy byl tedy zformován na základě eubiotických zásad  

jako nástroj zajišťující zdravý vývoj dítěte. Celý nápad byl revoluční v tom, že bylo počítáno 

s výukou probíhající přímo na čerstvém vzduchu. Tím se zásadně Štorchův model odlišoval  

od tradiční školy. Inspirací mu byly zahradní a sadové školy.317 Konkrétním příkladem 

inspirace pak může být lesní škola, která vznikla v Charlotteburgu nedaleko německého 

Berlína.318  

Když na vltavském břehu začal v roce 1925 budovat svou farmu, plánoval, že provoz 

školy bude celodenní. V této době již vyučoval na pražské měšťanské škole v Jindřišské ulici. 

A právě pro tamní žáky byla farma v roce 1926 otevřena. Dětská farma byla schopna pojmout 

něco málo přes tři desítky dětí, a to jak chlapců, tak i děvčat. Žáci pak některé dny prožili 

dopolední vyučování ve škole v Jindřišské ulici a na odpoledne se pak přesouvali na Libeňský 

ostrov. Nebyla tak zcela naplněna Štorchova koncepce, kterou pečlivě sestavoval už od roku 

1921. Někteří z rodičů i kolegů z pedagogických kruhů nesdíleli Štorchovo nadšení  

pro vyučování v přírodě, což se významně odrazilo do provozu farmy. Reálně tamní vyučování 

vypadalo tak, že probíhalo zejména ve čtvrtek, v pátek či v sobotu. Vyučovaly se zejména 

Štorchovy předměty: čtení, dějepis, německý jazyk, ruční práce, sloh, tělocvik, zpěv  

a mluvnice. Zbývající předměty zajišťovali kolegové ochotní docházet na farmu. Vyučovací 

den pak vypadal tak, že se začínalo v 9 hodin a končilo se v 16 či 17 hodin odpoledne. Těžištěm 

celého modelu venkovní školy byl co nejčastější pobyt na čerstvém vzduchu. Venkovní výuka 

proto počítala pouze s omezením během tří zimních měsíců. Štorch doporučoval přirozený 

pohyb, který spatřoval kupříkladu v cyklistice, jízdě na koni, skautingu či turistice. Děti  

                                                 
315 Tomáš KASPER, Dana KASPEROVÁ, Markéta PÁNKOVÁ, „Národní“ školství za první Československé 

republiky, Praha 2018, s. 212-216. 
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každého člověka za jeho život a zdraví. Eubiotika měla blízko k hygieně (nauka o škodlivých vlivech životních 

podmínek). Podrobněji viz. Tibor VOJTKO, „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb úsilí  

o vybudování osady Růžičkov v Praze-Troji (1925-1930), in: Lidé města 3/2011. 
317 Tomáš KASPER, Dana KASPEROVÁ, Markéta PÁNKOVÁ, „Národní“ školství za první Československé 

republiky, Praha 2018, s. 212-216. 
318 Tibor VOJTKO, Dětská farma Eduarda Štorcha a reforma meziválečného školství, in: Speciální pedagogika: 

časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 4/2006, s. 277. 
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se věnovaly také plávání, běhu, šplhu nebo veslování.319 Cenným pramenem pro výzkum 

každodenního života na Dětské farmě je několik desítek fotografií ze Štorchovy pozůstalosti.320 

K tomuto životnímu stylu patřilo otužování. Tělu měl prospívat i co nejčastější pobyt na slunci. 

Zimní měsíce si spojoval s pravidelnými lyžařskými kurzy. Dětská farma měla žáky seznámit 

zejména během odpoledních aktivit s nejrůznějšími pracemi. Učitel měl být pro děti 

následováníhodným příkladem. Mezi ním a žákem měl být nastolen přirozený vztah. Pozitivní 

dopad na rozpad tradiční rodiny mělo přinášet to, že na farmě byla přítomna také žena učitele.321  

Štorchova idea se definitivně rozplynula v roce 1933, tedy ve stejném roce,  

kdy se německým kancléřem stal Adolf Hitler. Pozemek, na němž bychom Dětskou farmu našli, 

patřil společnosti vltavské vodní cesty. Ta se rozhodla poskytnout tuto část Libeňského ostrova 

k pronájmu Univerzitě Karlově, která na území někdejší „zelené oázy uprostřed Velké 

Prahy“322 zřídila sportoviště.323 Štorch se s touto křivdou jen těžko smiřoval. V jednom  

ze svých novinových článků dokonce píše, že o pozemek přišla Dětská farma podivným 

způsobem bez výpovědi a on byl donucen k odchodu, přestože měl nájemní smlouvu až do roku 

1936. „Děti tu měly vše, čeho potřebovaly k šťastnému indiánskému životu,“ jak poznamenal 

v témže článku. Přiznal také, že vydržování školy v přírodě, která pro děti fungovala bezplatně, 

bylo nad jeho síly, ale její převedení do veřejné správy se mu nepodařilo. Přes toto všechno 

věřil ve vybudování nové farmy na jiném méně krásném místě.324 Farmu se však už nikdy 

nepodařilo obnovit. Nedošlo ani na realizaci společného návrhu Eduarda Štorcha a Stanislava 

Růžičky, kteří v letech 1925-1930 plánovali zřídit zahradní eubiotické město Růžičkov  

v Praze-Troji.325 

Velkou životní inspirací byla pro Eduarda Štorcha osobnost univerzitního profesora  

a státníka Tomáše Garrigua Masaryka. Masaryka vnímal Štorch nejen jako čelního 

představitele nově vzniklého československého státu, ale zároveň pro něj představoval jasnou 

opozici vůči monarchii, což velice kvitoval. Současně si ho Štorch vážil i pro jeho vědeckou 
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činnost,326 neboť se na něho obrátil prostřednictvím dopisu s žádostí o odbornou radu, týkající 

se sociální otázky již v době trvání Rakouska-Uherska.327 Prezidentova návštěva libeňské 

Dětské farmy pak byla už jen pomyslnou tečkou završující Štorchův oddaný vztah 

k Masarykovi. Významné návštěvy se Libeňský ostrov i jeho obyvatelé dočkali 14. listopadu 

1926.328 Z několika pramenů máme alespoň částečné povědomí o tom, jak probíhala. 

Nejdůležitějšími prameny v tomto případě jsou fotografie zachycující prezidenta Masaryka 

spolu s doprovodem při prohlídce Dětské farmy, kterou obstaral Eduard Štorch a jeho choť.329 

O návštěvě prezidenta republiky na Libeňském ostrově přinesl zprávy také tisk. V časopise 

Pražanka v roce 1928 zmiňuje redaktorka v článku věnovaném Dětské farmě mimo jiné i to, 

že prezident u příležitosti prohlídky farmy obdaroval děti prostředky, za které si pořídily loď. 

Loďka byla příznačně pojmenována Tegem.330  

Zajímavostí může být to, že na dobré vztahy, panující mezi Masarykem a Štorchem, 

navázala také prezidentova dcera Alice. Ta pozvala Štorcha z pozice předsedkyně 

Československého červeného kříže v únoru 1932 na Pražský hrad na čaj a za účelem rozhovoru 

o míru Československého červeného kříže.331 

Svoje několikaleté snažení vedoucí k vybudování školy v přírodě shrnul Eduard Štorch 

v sociálně-pedagogické knize Dětská farma, kterou publikoval v roce 1929.332 V práci shrnul 

výhody eubiotiky a upozornil na její aktuálnost vzhledem ke snižování fyzické a psychické 

zdatnosti jedinců i kvůli šíření tuberkulózy.333  

Tématu školních farem i konkrétně své Dětské farmě se Eduard Štorch neopomenul 

věnovat také v mnohých článcích a studiích, které vycházely v československých 

periodicích.334  V době své existence nezůstal Štorchův projekt ani bez povšimnutí široké laické 

i odborné veřejnosti. V tisku se o Dětské farmě vyjadřoval nejen on,  

ale stejně tak i jeho současníci. Z těchto krátkých příspěvků je zřejmě,  

že někteří z nich Štorchovo snažení kvitovali a jiní nikoli. 
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V roce 1927 se v Národním osvobození ke Štorchovi a jeho Dětské farmě vyjádřila Irma 

J. Fischerová335, která nazvala Libeňský ostrov Ostrovem divů. K Eduardu Štorchovi  

se vyjádřila jako k uniku prvního československého učitelského a velkoměstského farmáře.336 

Příspěvek věnovaný Dětské farmě bychom našli také v ryze ženském periodiku Modní 

revue z roku 1928. Nebylo náhodou, že se článek zaměřený na dětskou tématiku objevil 

v ženském časopise. Bylo jistě počítáno s tím, že mezi pravidelnými čtenářkami se najde 

mnoho zodpovědných matek. Autorka článku Máša Broftová označuje Štorcha jako muže 

široké veřejnosti neznámého. „Není to milionář, je to pan učitel Štorch (…)“, jak píše.  

Ve článku Broftové nacházíme také Štorchovu přezdívku Sachem, kterou však zaměnila  

za šachem a vysvětluje ji jako pojmenování pro indiánského vůdce.337 

K maminkám promlouvá i další z časopisů z roku 1928. V Pražance je opět vyzvednut 

fakt, že Štorch financoval Dětskou farmu z vlastních prostředků. Je zde nazýván farmářem. 

Eduard Štorch se zřejmě netajil tím, že prodal svojí archeologickou sbírku, aby získal finance 

na stavbu hlavní budovy, neboť v tomto textu se zmínka o situaci kolem jeho nálezů objevuje. 

Celé Štorchovo snažení autorka článku kvituje. Domnívá se, že vybudování venkovního 

prostoru, kde mohou děti trávit svůj volný čas, je správné. Slabinu vidí v tom, že Štorch sám 

není schopen zajistit dozor pro všechny malé návštěvníky farmy, kteří školu v přírodě 

navštěvují nebo by měli začít navštěvovat. Tato situace by měla řešení, kdyby Dětská farma 

přešla pod správu úřadů, které by mohly zajistit potřebnou organizaci nutnou pro provoz 

takového zařízení.338 

Dětská farma zaujala rovněž žurnalistku Nasťu Papáčkovou z Národních listů,  

do kterých napsala příspěvek o libeňské farmě roku 1928. Vedení farmy přisuzuje nejen 

Eduardu Štorchovi, ale rovněž i jeho ženě Boženě. Ohromená novinářka přiznává, že sama 

postava tvůrce farmy by si zasloužila dlouhý článek, který by musel být nejen poučný,  

ale zároveň velice poutavý. Štorcha považovala za velkého, ale přitom zdravého a silného 

idealistu. Stejně jako v předešlých příspěvcích vyzdvihuje Štorchovy snahy o vybudování 

zařízení, kde mohou děti trávit celý rok na zdravém vzduchu, a to i přes fakt, že celý projekt 

realizoval na své náklady. Zkrátka je zřejmé, že obraz Eduarda Štorcha v jejích očích byl více 

než pozitivní.339  

                                                 
335 Irma Jarmila Fischerová (1886-1945) byla autorkou knih Charley Gariggue-Masaryková, Když jsem byla malá 

a Výpravy ke studentům: Feuilletony. 
336 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově, inv. č. 9762-9801. 
337 Tamtéž. 
338 Tamtéž. 
339 Tamtéž. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vypravy-ke-studentum-feuilletony-320254
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Nový večerník z roku 1930 oceňuje Štorchovu snahu zajistit na vlastní náklady  

co nejčastější pobyt na čerstvém vzduchu, který pražským dětem nemohly nabídnou prašné 

ulice v centru města. Vyzdvihuje možnost dětí podílet se na zahradnických pracích,  

díky čemuž mohou pěstovat vlastní zeleninu i květiny. Zdůrazňuje cíle Dětské farmy,  

mezi nimiž bychom našli apelování na soustavnou práci a čistotu či učení dětí smyslu  

pro pravidla hry. Samotnou budovu farmy měly podle autora článku inspirovat anglické 

víkendové domky.340 

Něco na tom bude (?) je název novinového příspěvku žurnalisty Josefa Rodra.341 Rodr 

v textu poznamenává, že se město Hořice hlásí ke Štorchovu dědictví. Mimo jiné ho zajímala 

atraktivita odkazu Eduarda Štorcha pro učitele v době vzniku článku. Dotazovaný pedagog 

ocenil Štorchovu myšlenku přírodní školy tak, že nemusela být cizí ani tehdejšímu školství. 

Musela by však vzít v potaz některá specifika nové doby. Rodrův závěr z vlastního výzkumu 

zní následovně: „Štorch si představoval člověka budoucnosti jako pokojného polozemědělce  

a školu budoucnosti jako perníkovou chaloupku nebo myslivnu. (…) I na Štorchovi tedy pořád 

něco bude.“342 

 

6.3 Posudky a reakce na učebnici dějepisu 

Ohlasy na Štorchovy učebnice byly rozmanité. Jak to bývá, našly si své příznivce i odpůrce. 

V roce 1934 vyšel první díl téměř až kontroverzní Pracovní učebnice dějepisu343,  

o jejíž autorství se Eduard Štorch dělil s kolegou a přítelem Karlem Čondlem.344 Postupně  

se jim podařilo vydat ještě další díly učebnice.345 

Vrátíme se na začátek ke stručnému objasnění citátu použitém v nadpise kapitoly. 

Eduard Štorch byl opravdu oprávněn k vyučování slabomyslných. Vysvědčení o způsobilosti 

k vyučování mládeže slabé na duchu získal v roce 1907 v Praze.346 Citát se objevil v článku 

                                                 
340 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově, inv. č. 9762-9801. 
341 Josef Rodr (1927-2007) byl rodák z Jičína. Vystudovaný učitel. Novinář, spisovatel a regionální vlastivědný 

autor. Do roku 1968 zaměstnán v redakci Pochodně. Článek Něco na tom bude (?) je psán se značným 

časovým odstupem, konkrétní datace však chybí. 
342 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově, inv. č. 9762-9801. 
343 Eduard ŠTORCH, Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu. Díl první pro první třídu měšťanských škol, 

Praha 1934. 
344 Karel Čondl (1900-1977) byl český pedagog. Vydával práce z oboru, např. Čeští učitelé v protifašistickém 

odboji 1939-1945. 
345 Eduard ŠTORCH, Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu. Díl druhý pro druhou třídu měšťanských škol, 

Praha 1935 a Eduard ŠTORCH, Karel ČONDL, Pracovní učebnice dějepisu. Díl třetí pro třetí třídu měšťanských 

škol, Praha 1937. 
346 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: vysvědčení o způsobilosti učit slaboduchou mládež z r. 1907,  

inv. č. 3-24. 
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prvorepublikového senátora Mons. Aloise Roudnického347 v katolických Lidových listech roku 

1936 a odkazoval na to, že Štorchovo smýšlení se často setkávalo s negativní odezvou,  

přestože kupříkladu ohlasy na jeho literární tvorbu byly povětšinou kladné a plné nadšení. 

Mons. Alois Roudnický se výrazně vymezil z pozice senátora vůči druhému dílu Štorchovy  

a Čondlovy učebnice dějepisu. Nesouhlasil s její nekritičností, neobjektivností a vědeckou 

nesprávností. Žádal ministra školství, aby učebnici zakázal a stáhl ze škol. V závislosti  

na vzniklou situaci Roudnický požadoval revizi všech učebnic, kterou měla vést vědecká 

komise. I mezi Štorchem a Roudnickým se na stránkách novin musela rozhořet dynamická 

výměna názorů. Senátor zmiňuje, že se Štorch v jednom ze svých článků ptal, jakou známku 

z dějepisu měli Roudnického straničtí kolegové. Také měl konstatovat, že jeho učebnice netropí 

ani zdaleka takové zlo, jako napáchala katolická církev. Roudnický Štorchovi dále vytýká,  

že se v učebnici dopustil urážek sv. Václava. Štorchovo pojetí sv. Václava pak komparuje 

s pojetím Josefa Pekaře, za kterým Roudnický stojí. V závěru svého příspěvku senátor 

Roudnický důrazně konstatuje, že si hlavně Štorch nemá myslet, že je dějepisec.348 

K Roudnickému se připojovali další kritici. Nechápali, jak bylo možné, že učebnici 

ministerstvo schválilo a Státní nakladatelství vytisklo. Učebnice měla ukazovat neznalost dějin. 

To, co však redaktory Lidových listů popuzovalo nejvíce, byla kritika katolické církve. 

Nedokázali si představit, že se z učebnice budou vzdělávat děti katolických rodičů. Opět je 

připomínána kauza kolem sv. Václava, jehož autorská dvojice údajně líčí ve své učebnici  

jako slabocha a stvůru Němců.349  

Na základě otevřené kritiky objevující se v dobovém tisku lze soudit, že dějepisná 

učebnice Karla Čondla a Eduarda Štorcha byla trnem v oku především katolickému okruhu  

a potažmo Československé straně lidové. Tudíž největší kritici Štorcha pedagoga pocházeli 

z tohoto prostředí. Oproti tomu vycházely na učebnice také odborné posudky. 

Z posudku Bačkovského se dozvídáme, že se autoři učebnice drželi osnov z roku 1932 

a členění učební látky je provedeno odpovídajícím způsobem. Učebnice měla také vyhovovat 

vědeckým požadavkům. Podle kritika neobsahovala zastaralé a neověřené názory či domněnky. 

Posudek nicméně obsahuje několik bodů a nepřesností, které bylo zapotřebí upravit.  

                                                 
347 Mons. Alois Roudnický (1877-1939) byl římskokatolickým knězem a politikem Československé strany lidové. 

V období první republiky vykonával funkci poslance a senátora Národního shromáždění republiky 

Československé. 
348 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard: výstřižky: články Ed. Štorcha z oboru vyučování 

dějepisu, inv. č. 9889-9924. 
349 Tamtéž. 
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I po jazykové stránce se učebnici dostává ucházejícího hodnocení. V posudku se tedy dostává 

knize radikálně odlišnému hodnocení než v katolickém periodiku.350 

Jiný z posudků je o něco kritičtější. Autorům vytýká více tezí uvedených v textu 

připravované učebnice a doporučuje její přepracování. Tento posudek není spokojen  

ani s jazykovou úrovní práce. Oceňuje ovšem pokus o vypracování učebnice v obrazech  

i skutečnost, že se řídili aktuálními osnovami. V závěru posudku je opětovně doporučeno 

upravení knihy podle přiložených poznámek. Pak by učebnice mohla býti cenná a prospěla  

by mládeži i škole.351 

 

6.4 Korespondence s Karlem Čondlem (1932-1955) 

Korespondence s téměř o generaci mladším přítelem Karlem Čondlem se od jiných nápadně 

odlišuje hned na první pohled. Mezi nejčastější oslovení, které Čondl v dopisech volil, bylo 

totiž Vážený soudruhu, Čondl se tak přihlašoval k působení v sociální demokracii. Později  

se hojně objevuje formulace Milý příteli. Korespondence mapuje období více než dvaceti let,  

které se do světových dějin zapsaly jako velice dynamické roky plné velkých změn.  

Jejich vzájemná korespondence podává svědectví zejména o tom, jak se společně připravovali 

k vydání svých učebnic dějepisu. V dopisech můžeme rozpoznat i zmínky přibližující život 

pedagogů.352 Štorch se s Čondlem radil i ohledně svých knih a odborných prací  

a ten mu na ně poskytoval posudky.353 

Koncem června 1937 nabízí Karel Čondl a jeho choť manželům Štorchovým,  

aby společně prožili letní dovolenou. Čondl navrhuje navštívit některý ze zajímavých koutů 

Československa. Sděluje Štorchovi, že pojedou autem Čondlových, ve kterém budou nocovat 

oni a manželé Štorchovi si mají k přespávání zajistit stan.354 Což zní paradoxně vzhledem 

k tomu, že zdravotní stav o generaci starších manželů nebyl v tuto dobu již uspokojivý.355 

Nejzajímavější z dopisů je zřejmě ten, který Čondl napsal 18. března 1936 Štorchovi. 

Vytýká mu v něm, jak reagoval na interpelaci senátorů z prostředí Mons. Roudnického. 

Štorchova odpověď na interpelaci Čondla velice zaskočila. Jak sám podotýká, s obsahovou 

stránkou nemá sebemenší problém. To se ovšem nedá říci o tom, že Štorch v příslušném článku 

                                                 
350 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, BAČKOVSKÝ, Štorch-Čondl: Pracovní učebnice dějepisu pro měšťanské 

školy, inv. č. 7970-7971. 
351 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, SVOBODA, Štorch-Čondl: Pracovní učebnice dějepisu pro měšťanské 

školy, inv. č. 7981. 
352 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ČONDL Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 750-772. 
353 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Čondlovi Karlu, inv. č. 3171-3175. 
354 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ČONDL Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 750-772. 
355 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 40. 
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brání společnou učebnici jako své samostatné dílo a vůbec o ní neuvažuje jako o kolektivní 

práci. Čondl se v dopise logicky snaží obhájit svou účast na přípravě lidovci kritizované 

učebnice. Čondl je rozhořčen až do té míry, že Štorchovi sděluje svůj dojem, že se na spolupráci 

s Čondlem dívá pouze jako na nutné zlo.356 

Z Čondlových dopisů vyzařuje úcta, kterou ke Štorchovi jako k blízkému kolegovi  

a příteli choval. Na blízký vztah odkazují také méně formální oslovení použitá v dopisech. 

Z korespondence není zřejmý generační rozdíl mezi oběma pedagogy. Až na nedorozumění 

kolem interpelace kvůli jejich společné dějepisné učebnici mezi oběma muži panoval vřelý 

vztah, který jen potvrzovaly osobní návštěvy zmiňované v dopisech a zamýšlená společná letní 

cesta po vlasti. 

 

6.5 Hodnocení žáků 

V pozůstalosti Eduarda Štorcha se nachází také několik lístků, které obsahují písemné 

hodnocení učitele žáků měšťanky v Jindřišské ulici, tedy Eduarda Štorcha. Jedná se o odpovědi 

na anketu Učitel a já, jenž škola zorganizovala zřejmě v roce 1923. Těžko říct do jaké míry jsou 

názory na Štorcha autentické, neboť jsou jednotlivé komentáře podepsány. Žáci Štorcha 

popisují jako hodného učitele, který by měl být dokonce přísnější. Byl až tak hodným kantorem, 

že jednomu žákovi odpustil přidělený trest, což se nesetkalo s ohlasem u jeho spolužáků.  

Krom toho by měl být třídní Štorch přísnější. Děti oceňují to, jak je spravedlivý a dobrý. Sami 

sebe naopak v některých případech charakterizují jako zlobivé. Přiznávají, že mravnosti je 

naučil jejich třídní při vypravování. Objevují se i takové názory, že mají děti nejraději právě 

hodiny Eduarda Štorcha. Oblibu u žáků získal kupříkladu tím, že jim zajistil o letních 

prázdninách levnou cestu do Dalmácie k moři.357 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ČONDL Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 750-772. 
357 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŽÁCI EDUARDA ŠTORCHA-Praha, Učitel a já. Odpovědi na anketu, 

inv. č. 9262-9281. 
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7. „Věčná paměť Tobě příteli Eduarde Štorchu!“358 Eduard Štorch archeologem 

 

Archeolog je jednou z osobností Eduarda Štorcha, která dominuje na jeho skromném,  

přesto ale důstojném, náhrobku na lobečském hřbitově. Spolu se spisovatelem a učitelem,  

jež také nalezneme na náhrobku, uzavírají trojúhelník, který vymezuje nejzákladnější role 

Eduarda Štorcha, tak jak jsou vnímány laickou i odbornou veřejností. Stejně je Štorch chápán  

i v tradičních textech zaměřujících se na jeho osobu. Kromě nápisu na Štorchově hrobě a dosud 

jediné životopisné knize359, se objevuje základní trojí dělení osobnosti Eduarda Štorcha  

na pedagoga, archeologa a spisovatele kupříkladu také v medailonku věnovaném Štorchovi  

na konci knihy Kde bydlely Venuše.360 Ačkoli celý profesní život prožil ve školství,  

tak se i archeologii věnoval pečlivě a se zarputilostí sobě vlastní. A jak napsal Karel Sklenář  

do Zpráv společnosti přátel starožitností za rok 1978, kdy se připomínalo sto let od narození 

Eduarda Štorcha, zůstaly jeho teoretické práce pedagogické, ale současně také archeologické 

ve stínu jeho výrazně slavnějších literárních děl.361 

 

7.1 První setkání s archeologií a cesta vedoucí k Lobči 

V mnoha textech věnujících pozornost Eduardu Štorchovi je uvedeno, že mu archeologie byla 

nejvlastnějším oborem.362 Z čeho ale pramenila první pohnutka, která způsobila,  

že si tento obor zamiloval a provázel ho po celý život v různých podobách? Krom toho,  

že se archeologii věnoval jako takové, tak se objevuje jako nevyčerpatelný zdroj inspirace  

při tvorbě tolik populární literatury pro mládež. Zároveň ale nemohl opomenout zapojit  

do svých archeologických výzkumů, nebo alespoň pokusů o ně, vlastní žáky  

během své učitelské kariéry.  

S archeologií se poprvé dostal do bližšího kontaktu během svého pedagogického  

působení v severočeském Mostě,363 kde pobýval mezi léty 1900 a 1903.364  Do tohoto regionu 

přišel z Dobré Vody u Hořic, kde byl v roce 1899 zbaven učitelského místa. Zpočátku  

vyučoval na matičních školách a následně pak na veřejné škole v Mostě.365 Archeologii  

                                                 
358 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchové Boženě, inv. č. 3441-3444. 
359 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011. 
360 Josef HAVEL, Jan KOVÁŘÍK, Michal NOVOTNÝ, Kde bydlely Venuše: o řemesle zvaném archeologie, Praha 

1983. 
361 Karel SKLENÁŘ, Sto let od narození Eduarda Štorcha, in: Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1978, 

s. 8-9. 
362 Karol BÍLEK, Eduard Štorch (1878-1956): písemná pozůstalost, Praha 1979, s. 4. 
363 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 578.  
364 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 189. 
365 Jaroslav ČECH, Spisovatel Eduard Štorch, in: 70 let Vlastivědného musea v Hořicích v Podkrkonoší  

1887-1957, Hořice 1957, s. 23. 
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se začal věnovat v roce 1902 a jeho zájem o tento obor s časem nijak nepolevoval,  

ba přímo naopak. Znalosti, které získal, zprostředkovával čtenářům v dobrodružných knihách 

či s nimi seznamoval své žáky ve škole i mimo ni.366  

Po návratu z Mostu hráli v jeho zájmu o archeologii důležitou roli především  

dva odborníci. Jednalo se o profesory Lubora Niederleho367 a Jindřicha Matiegku368, kteří byli 

spjati s pražskou univerzitou. Štorchovy kroky po příchodu z „českého severu“ vedly  

právě tam. Na univerzitě se snažil získat odborné vzdělání během návštěv archeologických 

přednášek Lubora Niederleho i antropologických kurzů Jindřicha Matiegky.369 Prvního 

z jmenovaných odborníků mohlo spojovat se Štorchem, rodákem z Ostroměře, krom aktivního 

zájmu o obor právě i Štorchovo rodné Podkrkonoší, neboť zde Niederle  

během svých studentských let vedl archeologické výzkumy.370 S Matiegkou Štorcha naopak 

spojovalo členství v Prehistorickém odboru Společnosti přátel starožitností českých, kde platili 

oba za přední členy spolku.371 Souběžně s přednáškami na pražské univerzitě v letech  

1904-1907 absolvoval Eduard Štorch také celou řadu záchranných výzkumů a sběrů.372 

 

7.2 Role Eduarda Štorcha jako archeologa v tisku 

Amatérský archeolog a přítel Eduarda Štorcha Jaroslav Petrbok373 zveřejnil v tisku svůj článek 

věnující se trojskému nálezu dětských ostatků v ornamentálně zdobené popelnici. V článku  

také reflektuje další podobné nálezy v Praze a jejím přilehlém okolí. Eduard Štorch podnikl 

záchranný výzkum žárových hrobů v Holešovicích pocházejících z období knovízské kultury. 

                                                 
366 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 578.  
367 Lubor Niederle (1865-1944) se proslavil jako archeolog, antropolog a etnograf. Studoval na Filozofické fakultě 

pražské univerzity. Pohyboval se v okruhu T. G. Masaryka. V letech 1907-1908 byl děkanem Filozofické fakulty 

a v letech 1927-1928 rektorem Univerzity Karlovy. Člen KČSN a ČAVU. S Čeňkem Zíbrtem spoluzaložil  

a redigoval časopis Český lid. Zakladatel a první ředitel Národopisného muzea českoslovanského. Po vzniku 

republiky zapříčinil založení Státního archeologického ústavu, kde byl prvním ředitelem. Jeho životním dílem jsou 

Slovanské starožitnosti. 
368 Jindřich Matiegka (1862-1941) byl lékařem, antropologem a archeologem. Je označován za zakladatele 

moderní české antropologie. Na Lékařské fakultě v Praze vystudoval medicínu. Během období, kdy jako praktický 

lékař působil v Lovosicích se blíže seznámil s archeologií. Počátkem dvacátých let byl děkan nově vzniklé 

Přírodovědecké fakulty a na konci stejného desetiletí dosáhl na post rektora Univerzity Karlovy. Člen KČSN  

a ČAVU. Archeologii se věnoval především na Mělnicku. 
369 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 218. 
370 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 405-406. 
371 Karel SKLENÁŘ, Sto let od narození Eduarda Štorcha, in: Zprávy Společnosti přátel starožitností za rok 1978, 

Praha, s. 9. 
372 Karel SKLENÁŘ, „Vavřínový list“ Eduarda Štorcha po 75 letech, in: Časopis Národního muzea 1-2/1989,  

s. 80. 
373 Jaroslav Petrbok (1881-1960) byl učitelem, malakozoologem a samoukem v oboru historické geologie  

a archeologie. Levicově orientovaný, anarchisticky založený, spory s oficiální archeologií. Zastánce Štorcha. 

Pohyboval se v okruhu kolem J. F. Babora, A. Friče, J. Axamita, J. A. Jíry a J. Kafky. Jeho osobnost se stala velmi 

populární mezi jeskyňáři. 
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Nejenže v Holešovicích hroby zachránil. Petrbok uvádí, že Štorch hroby krásně popsal,  

ale mohl si počínat pečlivěji.374 

 Jiný z příspěvků v tisku označuje Štorcha jako známého archeologa učitele. Článek byl 

otištěn u příležitosti objevení pohřebiště skrčenců v Libni. Takovýto příspěvek neexistuje  

jen jeden. Setkáváme se s nalezenými hroby skrčenců v Dalimilově a ve Fügnerově ulici.  

Jeho jméno je v nich navíc uvedeno v německé variantě, tedy Storch.375 

 

7.3 Role Eduarda Štorcha jako archeologa v korespondenci 

Ve Štorchově osobní pozůstalosti je uloženo značné množství korespondence s odborníky 

z nejrůznějších profesních oblastí. Najdeme mezi nimi tedy také archeology,  

a to jak profesionální, tak i amatérské. Není záměrem zde zmapovat vztah se všemi znalci 

archeologie, se kterými se Štorch znal nebo ho s nimi vázala vzájemná korespondence. Cílem 

je naopak nastínit vztah s malým vzorkem z nich, jenž ukáže konkrétně jejich vnímání Štorcha 

archeologa. Nejedná se tedy o kvantitativní výzkum ani o pokus zobecnit závěr na základě 

malého množství využitých vzorků. Načrtneme tudíž pouze postoj ke Štorchovi, který zaujali 

jeho níže uvedení konkrétní kolegové.  

Pro nastínění pohledů na Štorchovu roli archeologa byl zvolen především Karel 

Absolon, který je snad jednou z nejvýraznějších postav československé meziválečné 

archeologie vůbec. Navíc hrál ve Štorchově životě velkou roli a je úzce spojen s druhou fází 

Štorchova zájmu o archeologii.376 Dalším je František Adámek stojící na pomezí  

mezi amatérskou a profesionální archeologickou vědou. Nejprve se totiž živil jako bankovní 

úředník a až posléze se začal věnovat archeologii. Karel Sklenář ho tudíž ve svém Biografickém 

slovníku českých, moravských a slezských archeologů nezařazuje mezi profesionální a odborně 

školené archeology.377 Třetím zvoleným je Jaroslav Petrbok, který stejně jako Adámek i Štorch 

nefiguruje mezi profesionálními odborníky archeology. Se Štorchem ho navíc spojuje také to, 

že byl absolventem učitelského ústavu. Petrbok však v meziválečném období dosáhl 

v archeologii vědecké úrovně.378 

 

                                                 
374 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
375 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
376 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 106. 
377 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 50. 
378 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 436-437. 
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7.3.1 Karel Absolon (1877-1960) 

Dědem Karla Absolona nebyl nikdo menší než vůdčí osobnost moravské archeologie druhé 

poloviny 19. století Jindřich Wankel379. Přestože Jindřich Wankel zemřel ještě před koncem  

19. století, stihl svému vnukovi předat nějaké vědomosti o archeologii. A byly to prakticky 

jediné znalosti o archeologii, s nimiž bude v budoucnu spojován nejčastěji.380 Vystudoval  

totiž v letech 1899-1904, tedy až po smrti děda Jindřicha Wankela, na Filozofické fakultě 

pražské české univerzity zoologii a geografii. Na stejné univerzitě později také přednášel. 

V Brně, kam přesídlil z Prahy, působil v Moravském zemském muzeu. Zde zastával pozici 

kustoda zoologické a paleontologické sbírky. Byl redaktorem Časopisu Moravského zemského 

muzea, řídil a vydával časopis Příroda, byl členem Královské české společnosti nauk a od roku 

1929 také mimořádným členem České akademie pro vědy, umění a slovesnost. S jeho jménem 

je také spojován brněnský pavilon Anthropos otevřený v roce 1928.381 

 Již citát z dopisu představující součást titulu kapitoly, který obdržela čerstvá vdova 

Božena Štorchová od Karla Absolona, naznačuje úzký vztah, jenž si oba muži za léta, kdy spolu 

udržovali pravidelný písemný kontakt, vybudovali. Zároveň však musím mít na paměti smutné 

okolnosti, za jakých tyto řádky, plné úcty a vlídných slov, vznikly.382 

 Nejen lidé mají své příběhy. Zrovna tak se vážou i k místům. A co se týče Lobče,  

tak ta hrála významnou roli při vzájemném konstruování vztahu Eduarda Štorcha a Karla 

Absolona. To právě ona svedla jejich cesty dohromady.383 A navíc probudila ve Štorchovi 

opětovný zájem o archeologii.384 Eduard Štorch požádal Karla Absolona o spolupráci,  

aby v jeho osobě získal učitele, který by se nadchnul pro „jeho věc“ a pomohl mu s odbornou 

problematikou týkající se Lobče. Tato rovina se prolíná téměř celou korespondencí. Absolon 

uděluje Štorchovi rady a ten s ním konzultuje téměř vše. Zároveň do Brna, kde Absolon žil, 

posílá nalezené artefakty.385 Absolon opravdu přebírá funkci mentora. Především 

prostřednictvím dopisů podává pomocnou ruku při zpracovávání nalezených artefaktů. 386  

 Do jejich vzájemné korespondence postupně vstupuje postava dalšího archeologa,  

totiž Františka Adámka, na jehož vztah ke Štorchovi bude brán zřetel ještě později.387  

                                                 
379 Jindřich Wankel (1821-1897) byl lékařem v Blansku, archeologem a speleologem. Své výzkumy vedl 

především v oblasti Moravského krasu (zejména Býčí skála a Pekárna). Považován za zakladatele moravské 

archeologie. 
380 Martin OLIVA, Profesor Absolon a Němci, in: Dějiny a současnost 1/2015, s. 23.   
381 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 49.   
382 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchové Boženě, inv. č. 3441-3444. 
383 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 106. 
384 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 284. 
385 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Absolonovi Karlu, inv. č. 3158-3163. 
386 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
387 Tamtéž. 
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Nicméně Adámek nebyl, stejně jako Štorch, školený odborník. Oba se však vyznačovali tím, 

že je spojoval velice aktivní zájem o obor.388 Adámek a jím nově objevená neolitická stanice 

Líchy389 představovali silný motiv objevující se v korespondenci Štorcha a Absolona. Františka 

Adámka označuje Absolon jako nejlepšího prehistorika mladší generace moravských 

archeologů.  

A zároveň ho přivádí ke spolupráci v souvislosti s Lobčí. Adámek v té době dokončoval 

monografii o nové neolitické stanici v Líchách na Moravě. Případ archeologického naleziště  

v Líchách měl být podle Absolona naprosto totožný s Lobčí. Na základě tohoto přesvědčení 

doporučuje Štorchovi Adámkovy Líchy jako tu nejlepší inspiraci pro plánované dílo o Lobči. 

O pár měsíců později píše Absolon o Štorchově lobečské práci, že je cenná a hodnotná,  

ale potřebuje i nadále odborné vedení. Zároveň konstatuje: „Vaše ‚Lobeč‘ může se státi  

pro Čechy tím, čím Líchy pro Moravu. (…)“390Jak Absolon prorokoval, tak se stalo.  

Stejně jako Líchy je i Lobeč, přesněji řečeno tamní naleziště, dnes prakticky neznámá.  

Téměř nikdo si tato dvě místa nespojí s důležitými neolitickými sídlišti. Předpovídaný věhlas  

i přes vydané síly nepřišel. Karel Absolon ani po smrti Eduarda Štorcha nepřestává bojovat  

o vydání odborné publikace, jež měla zajistit Lobči nedostižnou a někdejším badatelským triem 

očekávanou slávu. Kupředu, i když neúspěšně, ho o to silněji posouvá Štorchova předčasná 

smrt.391  

 Bylo by chybou neupozornit na to, že než navázali mnohaletou nepřetržitou komunikaci 

na základě objevení lobečského naleziště, měli za sebou Absolon se Štorchem na společném 

kontě minimálně jeden dopis. V roce 1907 totiž kontaktoval čerstvě ženatého začínajícího 

archeologa sám Absolon ve věci právě vydaného Štorchova spisu Člověk diluviální,392  

který předcházel slavným Lovcům mamutů.393 V dopise se objevuje i jméno jiného 

neprofesionálního archeologa, jímž byl Josef Florián Babor.394 Právě Babor měl Absolonovi 

knihu ukázat. Absolon vytýká Štorchovi několik nepřesností vyskytujících se v textu  

                                                 
388 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 668 a 673. 
389 Archeologické naleziště. Neolitická stanice u Obřan na Moravě, severně od Brna. Viz. František ADÁMEK, 

Líchy, nová neolitická stanice z údobí keramiky jordansmühlské u Obřan na Moravě, Brno 1944.   
390 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
391 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchové Boženě, inv. č. 3441-3444. 
392 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
393 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 393. 
394 Josef Florián Babor (1872-1951) byl lékař, malakozoolog a archeolog. Pracoval v Praze jako neurolog  

a psychiatr. Po první světové válce odešel na Slovensko, kde působil jako vojenský lékař. Tam také přednášel  

na univerzitě. Přestože byl pouze teoretikem, podařilo se mu jako prvnímu zorganizovat všestranný výzkum 

pleistocénu v Čechách. Systematicky šířil poznatky ze zahraničí. Přátelil se nejen s Karlem Absolonem,  

ale i s Eduardem Štorchem a Jaroslavem Petrbokem. 
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a zároveň odkazuje na jiné odborníky a jejich fundovaná díla.395 Tehdy tedy ještě Absolon 

zaujímal pozici kritika Štorcha. Jeho učitelem a přítelem se stal až o několik desítek let později. 

 Ve čtyřicátých letech, kdy spolu Štorch a Absolon navázali spolupráci, se začalo 

postupně proměňovat Absolonovo nazíraní na Štorchovu osobnost.396 V závislosti  

na to zaznamenával výrazné změny i jejich vzájemný vztah. Jedním z momentů, kdy je možné 

sledovat proměnu jejich vztahu, představuje vývoj používaných oslovení. Tedy přesněji řečeno 

hlavně těch, které volil Karel Absolon pro oslovení svého věrného žáka a později zároveň  

také přítele. Zatímco v prvním dopise můžeme číst Ctěný pane!, tak v dopisech z pozdějšího 

období už tuto vysoce zdvořilostní variantu oslovení nenajdeme. Vážený pane řediteli! 

postupem času zamění za méně formální, o to však přátelštější Vážený pane kolego!. V roce 

1948 se setkáváme dokonce s důvěrným oslovením Vážený příteli!. To také významně 

poukazuje na proměny vztahu obou zapálených archeologů.  Především oslovení kolego muselo 

pro Štorcha znamenat hodně, neboť ho na svou úroveň kladl profesor,  

kterého si pro jeho archeologickou činnost nesmírně vážil. K sedmdesátým narozeninám 

obdržel Eduard Štorch od Karla Absolona krátké pojednání o Absolonově osobnosti. Brožura 

vznikla o rok dříve u příležitosti jeho sedmdesátin. Na titulní straně spisu nechybí osobní 

věnování.397  

 To, že postupem času nadchl Eduard Štorch Karla Absolona pro vydání knihy o Lobči, 

je zřejmé.398 Zároveň si Absolona získala i samotná Štorchova osobnost, jak lze usuzovat 

z osobnějších témat, které se čím dál častěji objevovaly v jejich korespondenci. Především 

během padesátých let byl Eduard Štorch již na pokraji svých fyzických sil. Z dříve aktivního 

člověka plného snů a cílů se Štorch změnil v rezignovaného pesimistu. Dopisy, které v té době 

Štorch adresoval Absolonovi, musely v Absolonovi vzbuzovat dojem, že jediné, co by mohlo 

podpořit Štorcha, bylo vydání knihy, kterou spolu tolik let konzultovali. Nepřálo tomu nejen 

politické klima, ale také přibývající roky a podlomené zdraví. Nejen, že byl nemocen on sám, 

ale ještě se staral o chorou ženu. Ubývalo sil, které by dovolovaly Štorchovi dál literárně tvořit. 

Dokončení knihy o lobečské stanici ve spolupráci s kolegy Absolonem a Adámek bylo  

rovněž v nedohlednu.399  

 Jak práce na knize postupovala a vzájemná spolupráce se prohlubovala, bylo zapotřebí 

také několika osobních schůzek. Přestože oba muže spojoval aktivní korespondenční vztah,  

                                                 
395 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
396 Bohumil KETTNER, Kdo byl Eduard Štorch, Praha 2011, s. 108. 
397 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
398 Tamtéž. 
399 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCH Eduard Absolonovi Karlu, inv. č. 3158-3163. 
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tak se osobně setkali až po letech v pražském archeologickém ústavu 11. září 1945 v souvislosti 

s libeňským nálezem „vavřínového listu“.400 V dopisech vyzývá Štorcha k tomu, aby podnikl 

cestu do Brna, přičemž mu Absolon nabízel ubytování u sebe doma zároveň s tím,  

že se mu bude po dobu jeho brněnského pobytu plně věnovat. Což naznačovalo úctu,  

kterou Absolon ke Štorchovi choval. Absolon vnímal Štorchovu návštěvu v Brně  

pro sebe jako výhodu, neboť sám nemusel opětovně vážit cestu do Prahy.401   

 Z vůbec prvního dochovaného dopisu, který zaslal Eduardu Štorchovi Karel Absolon, 

je zřejmé, že byl tehdy začínající amatérský archeolog spatřován v očích profesionálního 

odborníka a absolventa univerzity, jako nefundovaně si počínající amatér.  

Zároveň je ale z ostatních dopisů cítit postupná proměna závěrů, které si před lety Absolon  

o Štorchovi udělal. I když mu stále musel radit a vysvětlovat další a další skutečnosti, byl  

si vědom toho, že má pod svými křídly neobyčejného člověka, který se vyznačuje neobvyklým 

pracovním zápalem.402 

 Explicitně uvedené osobní hodnocení Eduarda Štorcha, tak jak ho vnímal Karel 

Absolon, v jejich vzájemné korespondenci nenajdeme. Klíčem ovšem může být několik dopisů,  

které Absolon zaslal po 25. červnu 1956 vdově Štorchové. Musíme mít však na paměti,  

že tyto dopisy vznikly jednak v Absolonově pokročilém věku a jednak za smutných okolností 

krátce po Štorchově smrti, kdy lze očekávat jistou vlnu nostalgie. Ve vůbec prvním dopise,  

jenž byl napsán tři dny po smrti Eduarda Štorcha, uvozuje Absolon dopis hned dvojitou 

titulaturou: Drahá paní Štorchová! a Nezapomenutelný příteli Eduarde!. Příznačné je už to,  

že Štorcha oslovuje jako by byl stále naživu a zároveň poprvé používá jeho křestní jméno. 

V dopise ho označuje jako přítele, jehož odchod mu přináší velký smutek. Štorcha v dopise 

chápe Absolon nejen jako přítele, ale také jako blízkého kolegu a spolupracovníka. Absolon  

si byl vědom toho, že ani po letech jejich spolupráce nedospěje bez jeho pomoci vědecké úrovně  

a profesionality, kterou by mohl získat při studiu na univerzitě. Nicméně si vážil jeho zápalu  

a nadšení, které jako archeolog samouk vložil do své badatelské činnosti. Brněnský archeolog 

připomínal i to, že Štorch dokázal ocenit jeho práci a čas, který vložil do přípravy společného 

díla. Je zjevné, že oba dva, navíc doplněni o Františka Adámka, se upnuli na vydání knihy,  

která měla završit jejich mnohaleté snažení o proslavení Lobče jakožto významného naleziště. 

Kniha měla navíc korunovat Štorchovo životní dílo, jak se Absolon svěřil paní Štorchové.  

                                                 
400 Karel SKLENÁŘ, „Vavřínový list“ Eduarda Štorcha po 75 letech, in: Časopis Národního muzea 1-2/1989,  

s. 88. „Vavřínový list“ nalezený v Libni v roce 1908 byl předmětem mnohaletého sporu Eduarda Štorcha a dalších 

archeologů především z prostředí Národního muzea. V Karlu Absolonovi hledal Štorch svého spojence,  

který by mu pomohl obhájit jeho stanovisko.   
401 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
402 Tamtéž. 
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To, jak vnímal Karel Absolon svého současníka, který se ale oproti jeho očekávání proslavil 

spíše jako spisovatel dobrodružné literatury pro mládež, ilustrativně naznačuje také pasáž  

z Absolonova dopisu: „Zanechává skvělou památku ve vědě i v kultuře národní,  

a proto jej oslovuji, jako by žil, pro mě neumřel, jen odešel do záhadné, lidským rozumem 

nepochopitelné končiny. (…)“403 A zatímco Eduard Štorch zůstává veřejně znám spíše  

jako spisovatel nebo v některých případech i jako pokrokový pedagog, tak Karel Absolon 

vystupuje jako jeden z našich nejznámějších archeologů. 

 

7.3.2 František Adámek (1907-1989) 

František Adámek se nenarodil do rodinného prostředí, které by naznačovalo budoucí zájem  

o archeologii, tak jako Karel Absolon. Zprvu byl zaměstnán jako bankovní úředník v Brně. 

V roce 1947 však nastoupil jako kustod do olomouckého muzea.404 Archeologii se začal 

věnovat již dříve, neboť v roce 1944 mu v Brně vychází publikace Líchy, nová neolitická 

stanice z údobí keramiky jordansmühlské u Obřan na Moravě, která měla sloužit jako vzor pro 

Štorchovu neuskutečněnou práci o Lobči.405 Nicméně už od mládí spolu s dalšími amatérskými 

badateli vedl archeologický výzkum právě v oblasti hradiska Obřany, v jehož bezprostřední 

blízkosti se nachází neolitické naleziště Líchy. Už od třicátých let spolupracoval s Karlem 

Absolonem. V padesátých letech prožil dva roky ve vězení po politickém procesu. Propuštěn 

byl ve stejném roce, kdy umírá Eduard Štorch. V témže roce začal pracovat v ústavu Anthropos 

Moravského zemského muzea v Brně jako preparátor. Na tomto místě setrval až do odchodu 

do penze v roce 1969.406 Sám se Eduardu Štorchovi představil v jednom z dopisů následovně: 

„To už víte, že archeologie není mým řemeslem nýbrž bankovní úředničina. Ovšem, můj čas, 

mysl a peníze mně úplně béře archeologie, bez níž si svůj život opravdu nedovedu vůbec 

představiti a byl bych přímo nešťastný, kdybych těch zatrápených ‚střepů‘ někdy musel nechat. 

Manželka se na tohoto mého koníčka dívá shovívavě, tož je všechno v pořádku. (…)“407 

 Františka Adámka s Eduardem Štorchem seznámil Karel Absolon. Když Absolon 

zapojil Adámka do výzkumu v Lobči, spolupracovali spolu již několik let. Adámek, který byl 

bezmála o třicet let mladší než Štorch a Absolon, oslovoval nového spolupracovníka Štorcha 

zprvu velmi formálně jako Slovutný pane řediteli!, což následně rozšiřuje na Slovutný a milý 

pane řediteli!. Později se odvažuje k použití oslovení Vážený příteli. Již z prvních dopisů je 

                                                 
403 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ABSOLON Karel Štorchové Boženě, inv. č. 3441-3444. 
404 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 50. 
405 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ADÁMEK František Štorchovi Eduardu, inv. č. 505-523. 
406 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 50-51. 
407 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ADÁMEK František Štorchovi Eduardu, inv. č. 505-523. 
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znát Adámkova radost z nově vzniklé spolupráce, respekt a uctivé chování, se kterým vůči 

Štorchovi vystupoval. Jako cenný a důležitý hodnotí materiál, jenž se Štorchovi podařilo 

v Lobči nashromáždit. V případě Adámkova nadšení z nadcházejícího výzkumu lobečského 

naleziště hrálo nemalou roli zřejmě také to, že sám zhruba o rok dříve vydal spis zabývající  

se taktéž neolitickou stanicí a měl tedy k této tématice blízko. Adámek fungoval zároveň  

jako prostředník mezi Štorchem a Absolonem, neboť žil rovněž v Brně. V dopisech  

se s postupem času začíná odrážet Adámkova pozice mentora, kterou částečně přejal  

od Absolona. Uděluje Štorchovi odborné rady a poskytuje mu zpětnou vazbu na zaslané části 

připravované publikace: „Pokud se týče textu, všechny Vaše sešity jsem dříve i nyní přečetl  

a úplně vyhovují.“ I on očekával obrovskou popularitu Lobče a Eduarda Štorcha  

jako archeologa po vydání jejich kolektivního díla. Byl přesvědčen, že se jim obdivu dostane 

nejen v Československu, ale i v zahraničí. S přibývajícími roky se postupně proměňoval zprvu 

pracovní vztah Štorcha a Adámka v přátelský. Mnoho řádků nabízí náhled do Adámkova 

osobního života. Dopisy také zakončoval důvěrnějšími frázemi, které poukazovaly na sympatie, 

jenž choval Adámek ke Štorchovi. 408 

 V létě roku 1947 sděluje Adámek Štorchovi zprávy týkající se Lobče a Lích,  

které se k němu dostaly a které naznačují smýšlení o těchto lokalitách jinými archeology: 

„Dověděl jsem se soukromě z Prahy, že kolem Lobče mluví se v archeologických kruzích tak, 

že vedle paleolitu jsou mezi Vašimi nástroji kusy neolitické a také mezolitické. Nevím,  

na základě čeho, tak usuzují, a proto Vás prosím: snad by bylo v zájmu věci dobré zjistit,  

co je na těchto řečích pravdy a z čeho vznikly. Kopal tam někdo kromě Vás?  

Také o mých ‚Líchách‘ kolují v těchže ústech pověsti, že je tam smíchán mezolit s neolitem,  

což je podle mého pouze soukromý názor, na čemž není nic pravdy. (…)“409 Z těchto řádků je 

zjevné, že krom kolegů a přátel se z Adámka a Štorcha stali také spojenci, kteří řešili stejné 

ústrky a křivdy ze strany jiných archeologů. Lze se domnívat na základě minulých neshod 

Eduarda Štorcha s odborníky zastávajícími odlišné názory, že se mohlo jednat především  

o odborníky z prostředí Národního muzea.410  

 František Adámek v nejednom dopise chválí Štorchovu literární činnost. Zdůrazňuje,  

že se Štorch od jiných spisovatelů zpracovávajících pravěkou látku odlišuje důvěrnou znalostí 

pravěkého života. Vyzdvihuje výběr Zdeňka Buriana411 jako ilustrátora jeho knih. Zmiňuje 

                                                 
408 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ADÁMEK František Štorchovi Eduardu, inv. č. 505-523. 
409 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ADÁMEK František Štorchovi Eduardu, inv. č. 505-523. 
410 Např. viz. Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003. 
411 Zdeněk Burian (1905-1981) byl malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Ilustroval díla Eduarda Štorcha,  

ale i Jaroslava Foglara, Jacka Londona, Karla Maye či Julese Verna. 
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rovněž Ondřeje Sekoru412, který měl svůj úkol plnit také dobře, nicméně Burianovy úrovně 

nedosáhl.413 

 Z korespondence Františka Adámka a Eduarda Štorcha vyplývá v případě, že máme 

hodnotit Adámkův postoj ke Štorchovi to, že k němu choval respekt jako k člověku o generaci 

staršímu, jenž byl v té době navíc na rozdíl od Adámka veřejně znám jako výrazná postava 

meziválečné pedagogiky, ale především jako autor populárních knih pro mládež, které si velice 

oblíbil i samotný Adámek. Vzájemné spolupráce si bezesporu vážil také díky tomu, že mohl 

být odborným poradcem právě svému oblíbenému autorovi. Z jejich kolegiálního vztahu se stal 

vztah přátelský podpořený společným cílem. Štorcha chápe jako archeologa a také ho uznává, 

nicméně nedosahuje u něho takové úcty jako Karel Absolon, kterého nezapomíná snad nikdy 

titulovat jako profesora. Navíc, jak víme, Adámek byl Štorchovým konzultantem  

a ne naopak.414 

 

7.3.3 Jaroslav Petrbok (1881-1960) 

Na rozdíl od Eduarda Štorcha nevystudoval učitelský ústav v Hradci Králové, nýbrž v Praze. 

Kromě lásky k archeologii je spojovala tedy i učitelská profese.415 Petrbok byl stejně  

jako Štorch levicově orientován. V jeho případě lze však hovořit až o anarchistickém smýšlení. 

Petrbokova povaha byla také mnohem dravější než ta Štorchova.416 Je autorem básní, povídek 

i románů. Věnoval se malakozoologii.417 Navštěvoval přednášky na pražské univerzitě. Jedním  

z jeho mentorů byl Jan Axamit.418 Od počátku třicátých let byl externím spolupracovníkem 

Národního muzea a Státního geologického ústavu. Pravidelně přispíval do denního tisku. 

Výzkumy vedl i mimo území Čech. Jezdil na Slovensko, do Bulharska či do Palestiny. 

V meziválečném období se na vědecké úrovni proslavil jako průkopník komplexního výzkumu 

kvartéru. Odkaz jeho osobnosti je stále živý především v prostředí jeskyňářů.419  

 Ač je korespondence odkazující na vztah Jaroslava Petrboka k Eduardu Štorchovi 

mnohem střídmější než v případě Karla Absolona, přináší odlišný vhled do vztahu dvou 

archeologů. Pochází z roku 1916 a na první pohled z ní dýchá přátelský tón. Petrbok byl  

                                                 
412 Ondřej Sekora (1899-1967) byl spisovatel, novinář, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog. 

Proslavil se především postavou Ferdy Mravence. 
413 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ADÁMEK František Štorchovi Eduardu, inv. č. 505-523. 
414 Tamtéž. 
415 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 436. 
416 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 237. 
417 Malakologie či malakozoologie je nauka o měkkýších.  
418 Jan Axamit (1870-1931) byl českým amatérským archeologem. Původně byl zubním lékařem v Praze. 
419 Karel SKLENÁŘ, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, s. 436-437. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99
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na počátku své kariéry stejně jako Štorch kantorem.420 A v této době chápal  

jako jejich společnou dráhu tu pedagogickou a ne archeologickou, jak by se dalo očekávat 

hlavně v pozdějších letech. Však také na dopisnicích označoval Štorcha jako učitele.  

Přesto nechybí ani zmínka o tom, že se Štorch věnoval také archeologii. Jen figuruje  

níže než učitel. Oslovoval ho pak Kamaráde! či Drahý kamaráde!, což odráží i podobnost jejich 

povah a smýšlení. V jednom ze dvou dochovaných Petrbokových dopisů vystupuje další 

z archeologů jejich generace, kterým byl Josef Florián Babor. Představuje  

zde však jen prostředníka pro usnadnění vzájemné komunikace. A přestože se jednalo  

o archeologa, tak ani to nezměnilo fakt, že se korespondence Štorcha a Petrboka v této době 

týkala jejich pedagogické činnosti. Přesto Petrbok Štorcha bez pochyb také jako archeologa 

vnímal, neboť dopis adresovaný Štorchovi nese označení nejen učitel, ale také archeolog.421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
420 Josef HAVEL, Jan KOVÁŘÍK, Michal NOVOTNÝ, Kde bydlely Venuše: o řemesle zvaném archeologie, Praha 

1983, s. 146. 
421 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, PETRBOK Jaroslav Štorchovi Eduardu, inv. č. 1515-1516. 
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8. „Kronikář pravěku“422 Eduard Štorch spisovatelem 

 

„Prozaik, autor svébytných dobrodružných povídek a románů, vytěžených z dávné minulosti  

a určených mladým čtenářům; nejlepší z těchto prací, které vznikaly v průběhu celé první 

poloviny 20. století, se vyznačují napínavým dějem, emocionální působivostí a nenásilnou 

realizací výchovných a vzdělávacích funkcí.“423 

 

Kdybychom měli určit, která Štorchova osobnost ho proslavila nejvíce, tak to bude  

právě spisovatel. Bylo by ale chybou o něm uvažovat pouze jako o autorovi stále čtených Lovců 

mamutů. Krom fotografií a korespondence je Štorchova osobní pozůstalost bohatá  

taky na nejrůznější recenze a posudky jeho děl. Knihy Eduarda Štorcha nevycházely  

jen za jeho života, ale v dalších a dalších vydáních také po jeho smrti. Je proto logické,  

že i recenzenti byli činní a jejich posudky vycházely zrovna tak.424 

Jako plodný autor si mohl vždy po vydání nového díla přečíst odpovídající množství 

recenzí.425 Některé vyzněly v jeho prospěch, jiné ne. V této kapitole budou přiblíženy pouze 

Štorchovy beletristické počiny. Stranou tedy zůstanou názory dotýkající se knih z oblasti 

archeologie a pedagogiky.  

K literatuře se Štorch dostal spíše náhodou. Její prvotní impulz vycházel z jeho učitelské 

profese, neboť již od mládí se nedokázal ztotožnit se stávající situací ve výuce dějepisu. Začal 

se proto zamýšlet nad reformou dějepisného vyučování na školách. Požadoval dějepis,  

který bude založen sociologicky a bude zrcadlit vývoj lidstva, sociálních řádů a kultury. 

Domníval se, že dějepis musí začínat vyučováním přibližujícím pravěk a primitivního člověka. 

A odtud už to byl jen malý kousek ke psaní románů s pravěkou tématikou.426 První povídku 

napsal Eduard Štorch už jako žák obecné školy.427 

Jeden z jeho kritiků rozdělil spisovatelovo beletristické dílo do několika etap. V době 

kamenné se odehrávají Lovci mamutů, U veliké řeky, Osada Havranů či Minehava. Do doby 

bronzové zasadil děj Bronzového pokladu, Volání rodu a V šeru dávných věků. Dobu železnou 

reprezentuje Zlomený meč. A naposled období vpádu Avarů na naše území se odráží v románu 

Hrdina Nik.428 

                                                 
422 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
423 Milan BLAHYNKA, Čeští spisovatelé 20. století. Slovníková příručka, Praha 1985, s. 627. 
424 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
425 Tamtéž. 
426 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
427 Karel SKLENÁŘ, Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku, Praha 2003, s. 217. 
428 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
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8.1 Recenze a posudky na knihy Eduarda Štorcha 

8.1.1 Lovci mamutů. Čtení o praobyvatelích země české (1918)429 

Lovci mamutů jsou Štorchovou nejproslavenější knihou, která zasáhla několik generací čtenářů 

prahnoucích po dobrodružné literatuře z období pravěku. Dočkala se nejednoho vydání,  

a to nejen u nás, ale i za hranicemi vlasti.430 Poprvé vyšly v roce 1918 a následně pak v mnoha 

dalších vydáních jako např. v roce 1937.431 Děj knihy se odehrává v období starší doby 

kamenné na území Čech a Moravy. Čtenáři sledují příběh pravěké lovecké tlupy, která obývala 

břehy Dyje, odkud putuje až na území dnešní Prahy. Hlavními postavami objevujícími 

nejrůznější vynálezy jsou Kopčem a jeho věrný druh Veverčák.432 Podle jednoho z recenzentů 

není vyloučeno, že vznik románu na počátku 20. století podnítily archeologické vykopávky,  

ze kterých konkrétně ukázal na Věstonickou venuši.433 Tato inspirace by však musela přijít  

až v případě některého z nových vydání Lovců mamutů, neboť k pompéznímu objevu známé 

sošky ženy týmem kolem Karla Absolona došlo už v roce 1925434, tedy celých sedm let  

po prvním vydání knihy. 

Obecně se v recenzích odráží popularita hlavního hrdiny Kopčema, což spolu s dalšími 

oblíbenými postavami Štorchových románů poukazuje na jeho dovednost utvářet silné titulní 

postavy umě uvozující vyprávěný příběh, ke kterým mohou mladí čtenáři vzhlížet.435 

Věstník Dědictví Komenského otiskl na podzim 1932 krátkou recenzi, kde označuje 

použitý sloh jako dětský. Neprezentuje to však jako negativum, ale naopak vyzdvihuje  

tento styl právě jako vhodný pro dětského čtenáře, který díky tomu lépe porozumí ději.436  

V roce 1937 vyšla v nedělní příloze Národní Politiky recenze tamního redaktora 

Františka Sekaniny437, který Lovce mamutů označuje vedle titulu V šeru dávných věků  

jako Štorchovo nejzdařilejší a přímo příkladné dílo. Štorcha chápe jako reprezentanta stejného 

literárního žánru, který reprezentoval také Rudolf Richard Hofmeister438, totiž krásné literatury 

inspirující se ve vědeckém studiu prehistorie. Jeho dílo chválí, vyzdvihuje,  

                                                 
429 V závorce za názvem knihy je uveden rok prvního vydání. Zároveň i druhá část názvu se váže k prvnímu vydání 

titulu. 
430 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
431 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 80. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 9563-9564. 
432 Eduard ŠTORCH, Lovci mamutů, Praha 2010. 
433 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
434 Karel SKLENÁŘ, Slepé uličky archeologie, Praha 1977, s. 90. 
435 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
436 Tamtéž. 
437 František Sekanina (1875-1958) byl básníkem, spisovatelem a literárním kritikem. 
438 Rudolf Richard Hofmeister (1868-1934) se narodil v Rožmitále pod Třemšínem, kde prožil i většinu života. 

Spisovatel inspirující se pravěkem a Štorchův konkurent. 
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podobně jako spousta dalších, poučný základ knihy, dramatičnost a poutavost příběhu i postavu 

Kopčema.439 

 Jan Šnobr440 hodnotil nové vydání Lovců mamutů z roku 1948 velmi pozitivně  

jako opětovný očekávaný zdroj radosti, které i dosud kniha přinášela svým čtenářům.  

Nicméně nešťastně označuje knihu jako pramen.441 Jistě, nejzákladnější definice sice chápe 

jako pramen cokoli, z čeho můžeme získat poznání o minulosti.442 A zároveň Šnobr používá 

označení pramen pouze obrazně pro pojmenování přínosu knihy, ale i tak je pro čtenáře nelehké 

odlišit, zda se jedná o knihu přinášející dobrodružnou četbu pro volné chvíle či titul, který může 

bez váhání zastoupit dějepisné učebnice a odbornou literaturu fundovaných archeologů. 

 Jednou ze skutečností ještě povzbuzující tento fenomén, kterým Lovci mamutů 

bezesporu jsou, je poptávka po Štorchově titulu i v zahraničí. A co teprve, když se jedná  

o Dálný východ a Japonsko. Tímto získal spisovatel u obyvatel svého rodiště na ještě větší 

popularitě.443  

 

8.1.2 Osada Havranů. Příběh z mladší doby kamenné (1930) 

Již v roce 1930, kdy poprvé vyšla v nakladatelství Nová škola, byla kniha přijata pozitivně. 

Vyzdvihována je zejména napínavost dobrodružného románu. Tak jako u většiny Štorchových 

knih jsou zdůrazňovány tři základní roviny charakteristické pro jeho tvorbu. V první řadě je 

v románech zásadní napínavý děj, druhým důležitým rysem je zasvěcené líčení života  

ve vyprávěném období a konečně třetím prvkem je silný ústřední hrdina, ke kterému mohou 

zejména mladí čtenáři vzhlížet.444 

 Posudek ze srpna 1948, který vypracoval Josef Šlajer445 pro Výzkumný ústav 

pedagogický, se vyjadřuje k některým nesrovnalostem mezi externím recenzentem a Štorchem. 

Havranpírka nepovažuje za nejlepší postavu Štorchových knih, jelikož působí až příliš hrdinsky 

a jeho činy nevyvažuje žádná lidská slabost. V jiných rozporech dává Štorchovi v podstatě  

za pravdu a knihu doporučuje k vydání.446 

                                                 
439 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
440 Jan Šnobr (1901-1989) byl básníkem, literárním kritikem, bibliografem a editorem. 
441 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
442 Jan HORSKÝ, Karel ŠIMA, Pramen, In: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny, Praha 2014, s. 16. 
443 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
444 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
445 Josef Šlajer (1913-1974) byl pedagogem. 
446 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠLAJER Josef: Štorch: Osada Havranů, inv. č. 7982. 
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 Nepříliš typicky byla nově vydaná kniha hodnocena z pohledu jejích čtenářů, totiž žáků 

měšťanské školy. Autor příspěvku v periodiku Pražské školství konstatuje, že Osadu Havranů 

přečetli s nemalým nadšením všichni žáci třetího ročníku během čtrnácti dnů.447 

V recenzi Zdeňka Vavříka448, která byla otištěna v roce 1954 v Literárních novinách, je 

kladen velký důraz na edukativní přínos Štorchovy knihy. Oceňuje jeho zkušený, profesionální 

a poctivý přístup, který je tím, co přidává knihám na jejich kvalitě a staví je do výjimečné 

pozice. Zároveň ale přichází i s kritikou namířenou proti jazykové stránce textu, kde je 

skeptický vůči zastaralým obratům, které se v textu objevují. Kritika se týká také špatně 

použitých reprodukcí příloh, kterou bez obav míří na celý polygrafický průmysl.449 

 Také další z recenzí publikovaných v roce 1954 vyzdvihuje Štorchovo dílo,  

které vypráví o nebojácném mladíkovi jménem Havranpírko žijícím v mladší době kamenné  

na území současné Prahy a doporučuje jej mladým čtenářům.450 

 

8.1.3 Bronzový poklad (1932) 

Stručná recenze informující o druhém vydání Bronzového pokladu radostně připomíná,  

že se prostřednictvím Štorchova vyprávění vydají čtenáři za poznáním do pravěku zdařilou 

živou formou, která se opírá o znalosti získané z vědeckých výzkumů.451  

 

8.1.4 U Veliké řeky. Příběhy z doby kamenné (1932) 

V. Paťanová, která vypracovala lektorský posudek na knihu U Veliké řeky označila Štorcha  

za příslušníka buržoazie. Vyprávění o tlupě lovců totiž označuje V. Paťanová za pohled 

buržoazní archeologie vykládající mnohá fakta nesprávně, neboť je nemohla svými prostředky 

správně vysvětlit. Zastává názor, že fakta, která přinesl marxismus-leninismus  

také do archeologie, podstatně mění názor na osídlení našeho území. Kvituje, že Štorch čerpal 

mimo jiné z Bedřicha Engelse, nicméně je přesvědčená o Štorchově špatném chápaní  

tohoto myslitele. Dochází k závěru, že v aktuální podobě není možné román vydat.452 

Třetí vydání dobrodružné knihy považuje jedna z recenzí za vhodný podklad pro výuku 

dějepisu i za titul hodící se do povinné školní četby. Oceňuje taktéž to, že ač se jedná o publikaci 

                                                 
447 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
448 Zdeněk Vavřík (1906-1964) proslul jako básník, prozaik, divadelní a rozhlasový dramatik, překladatel a autor 

knih pro mládež. 
449 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
450 Tamtéž 
451 Tamtéž. 
452 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, PAŤANOVÁ V.: Štorch-U Veliké řeky-Zastavený příval, inv. č. 7978-

7979. 
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prezentující poznatky o minulosti, tak není ochuzena o živé a napínavé příběhy, které jsou 

obvykle čtené bez dechu.453 Posudek V. Paťanové není bohužel datovaný, a my tak nevíme,  

zda recenze třetího vydání knihy vyšla před lektorským posudkem nebo až po něm,  

což by na recenzi možná uvalilo jiný stín. 

 

8.1.5 Zlomený meč. Povídka o markomanském králi Marobudovi (1932) 

Znovu vydanou knihu recenzoval v periodiku Pochodeň v roce 1967 Zdeněk Flejberk454,  

jenž připomíná fakt, že od prvního vydání knihy uběhla více než třetina století. Je však stále 

zastáncem její literární a vědecké hodnoty. Odmítá možnost, že by Štorch podlehl fabulování, 

čemuž do karet nahrává i nedostatečná pramenná základna, kde postrádá zejména 

archeologické nálezy. Flejberkova recenze se vyznačuje velmi barvitými charakteristikami  

a přirovnáními.455 

Jiná z recenzí, které bohužel chybí poznámka o autorovi i vydání, kritikou na Štorchovu 

knihu nijak nešetří a naprosto se odlišuje od Flejberkova názoru. Říká, že knize chybí mnoho 

do dokonalosti. Navíc značně tápe v otázkách náboženských a překrucuje obsah Bible.  

Jako konkrétní příklad uvádí scénu, kdy podle recenzentů dokonce Štorch vložil Ježíšovi do úst 

názory připomínající myšlenky prezentované v socialistickém tisku.456 Zde by přišlo vhod znát 

bližší informace o okolnostech a době vydání recenze k porovnání se Štorchovými životními 

osudy i myšlenkovými pohnutkami v dané době. 

 

8.1.6 Junáckou stezkou. Příběhy z doby železné (1934) 

Kniha odehrávající se v raném středověku vypráví o slovanském mladíkovi jménem Nik,  

který se snaží pomstít spolu se svými druhy Avarům za všechny projevy bezpráví vůči nim. 

Nik se i s věrným přítelem Chloupkem dostává do avarského zajetí, ze kterého se dostává díky 

kupci jménem Sámo. Další děj čtenáře zavede do sporu franckého krále Dagoberta se Sámem, 

který vítězí. V boji ovšem ztratí život hrdina Nik.457 

 Jedna z pochvalných recenzí vyzdvihuje román kvůli přidané hodnotě, která je v ději 

přítomná. Má se jednat o znamenitá poučení o životě, mravech a zvycích starých Slovanů  

i Avarů. Rovněž je zdůrazňován zájem o přírodu demonstrovaný na životě bobrů objevujících 

se v kapitole Na bobří řece. Bez povšimnutí nezůstává ani historický přehled ilustrující dobu,  

                                                 
453 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
454 Zdeněk Flejberk (1923-1969) byl inženýrem a hořickým pedagogem. Narodil se v Dobré Vodě u Hořic,  

kde našel Eduard Štorch jedno ze svých prvních působišť. 
455 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
456 Tamtéž. 
457 Tamtéž. 
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ve které se příběh odehrává. Přestože byl Štorch laikem, tak je nejvíce vyzdvižen historický 

přínos knihy, zároveň s pochvalným využitím pramenů, což může přinášet zcela oprávněné 

rozpaky.458  

 Také další recenzent doporučuje knihu jako doplňkovou pro výuku dějepisu. Ten navíc 

hodnotí Štorchův styl psaní románů jako napínavý. Jako cílovou skupinu čtenářů chápe chlapce 

středního i staršího věku. Jiná z recenzí vyzdvihuje hrdinnost hlavní postavy. Doplňuje také,  

že autor dokázal přiblížit historický moment právě skrze dramatické vyprávění příběhu. V další 

recenzi si její autor všiml Štorchovy originality na poli dětské literatury. Na rozdíl od jedné 

z předchozích recenzí se setkáváme s tím, že si je recenzent vědom toho, že Štorch částečně 

fabuluje. Tuto tezi však podává decentně v takové podobě, že ani sám Štorch nechtěl být 

věrohodný, neboť se jen snažil svým čtenářům nabídnout alternativy tam, kde chyběly 

prameny. Svoji teorii obhajuje i tím, že je zřejmé, že Štorch čerpal potřebné informace z pečlivě 

zvolených odborných knih, ze kterých si vypůjčil to, co se mu do příběhu hodilo.459  

 Eduard Štorch v příspěvku, který v roce 1934 zveřejnil ve Věstníku Dědictví 

Komenského, konstatoval, že Junáckou stezku psal s velkým vnitřním zaujetím a absolutně 

propadl osobnímu příběhu hlavní hrdinné postavy.460 

 

8.1.7 Volání rodu. Příběh z doby bronzové (1934) 

Děj knihy, kde je tentokrát hlavním hrdinou chlapec Vlček, je zasazen do doby bronzové. 

Recenze očekává neobyčejný zájem o titul zkušeného a oblíbeného autora především  

z toho důvodu, že je kniha zasazená do české prehistorie. Jiný z recenzentů poukazuje na to,  

že se v knize objevuje až příliš utrpení, což není vhodné zejména pro citlivé dítě.461 

 Prof. Vaněček462, jenž na knihu vypracoval posudek, se domnívá, že po obsahové 

stránce by nebyl problém knihu doporučit k vydání, jelikož se velice dobře hodí pro četbu 

mládeže. Knize nelze upříti poutavé líčení napínavého děje ani silné ústřední hrdiny. Problém 

s vydáním přichází v momentě, kdy knihu velice podrobně rozebírá především po jazykové 

stránce. Negativně hodnotí množství pravopisných chyb i další nešvary, jako třeba to,  

že příliš mnoho vět začíná spojkou nebo špatné použití interpunkce. Svůj posudek uzavírá tím, 

                                                 
458 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
459 Tamtéž. 
460 Tamtéž. 
461 Tamtéž. 
462 Jméno autora posudku není uvedeno kompletně. Jasné je jen příjmení Vaněček, neboť titul profesor a Plzeň 

bylo dopsáno do posudku ručně. Pokud by bylo uvedení profesora z Plzně nesprávné, mohlo by se jednat  

o prozaika a překladatele Arnošta Vaněčka (1900-1983). 
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že se do knihy absolutně nehodí Špulíčkova šišlavá řeč, neboť je nepedagogické před dětmi 

šišlat.463  

 

8.1.8 Hrdina Nik. Junácké příběhy z doby Sámovy (1947) 

Ve svém posudku chválí Oldřich Kryštofek464 dobrou volbu hlavního hrdiny. Oceňuje napětí, 

které provází vyprávění celého příběhu i líčení někdejšího způsobu života. Hrdinu Nika 

označuje jako snad Štorchovu nejpoutavější knihu. I přes své nadšení připojuje doporučení,  

aby historickou stránku knihy posoudil ještě marxistický historik. A následně vytýká  

některé nedostatky, které podle něho kniha má. Tímto nedostatkem může být kupříkladu 

přílišný nacionalismus. Kryštofek vytýká i Štorchovo vylíčení vztahů mezi mužem a ženou,  

které Štorch líčí jako „nejněžnější dvojice“. Přestože uvedl několik výhrad, tak knihu 

doporučuje k novému vydání.465 

Zdeněk Flejberk v Pochodni z roku 1968 zdůrazňuje u knihy, která původně vyšla  

pod názvem Junáckou stezkou, zejména žádoucí znaky signifikantní pro kvalitní dobrodružnou 

četbu věnovanou mládeži. Kniha je podle Flejberka učí zdravé ctižádosti, činorodosti, 

odolnosti, soběstačnosti i silné vůli.466   

 

8.1.9 Minehava (1950) 

Minehava rezonuje především ve spojení s milovanou Lobčí a blízkou krajinou pod Vrátenskou 

horou. Název knihy je zároveň i jménem hlavní hrdinky, která je ovšem nejdříve nazývána 

Šťastnou Chvílí. A právě nové jméno získává v osadě Sokolího rodu, který obývá mírné svahy 

lobečského Pustého vrchu. Především Jan Šnobr vnímal, jak obrovská láska a obdiv k lobečské 

krajině jsou v knize přítomny.467 

Recenzent čtvrtého vydání Minehavy Bohuslav Brejník468 zprvu velice střízlivě 

charakterizoval Štorcha jako amatérského archeologa a zkušeného pedagoga. Postupem času 

se podle něho z popularizátora historie stal autorem cílevědomé umělecké tvorby i pokrokovým 

vlasteneckým učitelem. Připomíná také popularitu Štorchových knih v zahraničí, které jsou 

rovněž jako v Československu opětovně překládány a vydávány.469 

                                                 
463 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, VANĚČEK … Štorch. Volání rodu, inv. č. 7983. 
464 Oldřich Kryštofek (1922-1985) byl novinářem, básníkem a spisovatelem. Angažoval se v pionýrské organizaci. 
465 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, KRAŠTOFEK Oldřich: Štorch: Hrdina Nik, inv. č. 7972. 
466 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
467 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 85. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 9567-9669. 
468 Bohuslav Brejník (1903-1978) byl středoškolským profesorem, básníkem, městským kronikářem  

a vlastivědným pracovníkem. 
469 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: recenze knih Eduarda Štorcha, inv. č. 9612-9670. 
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8.2 Příspěvky v tisku věnující se Eduardu Štorchovi 

Pokud se pokusíme generalizovat, pak musíme konstatovat, že s největší nostalgií a obdivem 

k Eduardu Štorchovi vzhlíží jeho rodný kraj, tedy Ostroměř i celé Hořicko. Právě v této oblasti 

se hlásí s patřičnou pýchou k odkazu populárního autora.470 Výjimku představuje romantický 

realista, jak je v jednom z článků věnovaných Štorchovým sedmdesátinám, označen Dominik 

Filip471. S ním Štorch sváděl boje o detaily svého pojetí literatury pro mládež.472 

Znalec Eduarda Štorcha Zdeněk Flejberk píše u příležitosti desátého výročí úmrtí 

Eduarda Štorcha ve stranickém tisku Pochodeň v červenci 1966, že byl Štorch v této době  

mezi školními dětmi téměř zapomenut. Alespoň tak to na čtenáře působí. Byl totiž přesvědčen 

o tom, že kdyby se zeptal žáků na Eduarda Štorcha, tak mu většina odpoví, že je autorem Lovců 

mamutů a možná si vybaví ještě jeden další titul. Flajberk se také rozhodl podívat  

do tehdy nejaktuálnějšího slovníku českých spisovatelů z roku 1964, aby zjistil, že u hesla 

Eduard Štorch je neúplná bibliografie a nachází se tam i další nepřesnosti. V textu si posléze 

pokládá sám sobě otázky reagující na štorchovské téma. V této části svého příspěvku 

vyzdvihuje precizní přípravy, kterým se s důkladností sobě vlastní věnoval před samotným 

psaním nové knihy, ale také vyzdvihuje obětavý vztah k dětem a jejich sociálním potřebám. 

Dále v podstatě potvrzuje už mnohokrát řečené. Štorchovy knihy v dětských čtenářích 

probouzely obětavost, družnost i odvahu. Ti se tak ztotožňují s hlavními hrdiny Kopčemem, 

Veverčákem, Nikem, Minehavou a mnohými dalšími. V textu připomíná, že se Štorch  

ve své práci nevracel k rodnému kraji, neboť toto místo v jeho tvorbě zastupuje především 

Praha a okolí, Mostecko, Kokořínsko či jižní Morava. A to z jiných článků a nejrůznějších textů 

víme, jak Ostroměř spolu se svým okolím k nejslavnějšímu rodákovi vzhlížela.  

Ve Flejberkově příspěvku se objevuje zajímavá myšlenka filmového zpracování některého  

ze Štorchových děl a zdůrazňuje, že ku příkladu filmové zpracování Lovců mamutů by mohlo 

být velmi atraktivní. Neodpouští si poznámku o dostupných prostředcích pro natočení 

takovéhoto filmu.473 Nemá snad na mysli Zemanovu474 nesmrtelnou Cestu do pravěku? 

 Již připravované filmové adaptace zmiňuje Karol Bílek475, který svým pojednáním  

o Eduardu Štorchovi doplnil jedno z čísel měsíčníku Život Budovcovy župy. Konkrétně se jedná 

                                                 
470 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
471 Dominik Filip (1879-1946) byl středoškolský učitel, spisovatel, redaktor a dramatik. Jeho rodištěm byl Jičín, 

jen nepatrně vzdálený od Štorchovy rodné Ostroměře. 
472 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 70. narozeninám Ed. Štorcha, inv. č. 9535-9558. 
473 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
474 Karel Zeman (1910-1989) byl taktéž rodákem z Ostroměře a i jemu se věnuje expozice v tamním muzeu.  

Se Štorchem má společné krom rodné Ostroměře a záliby v pravěku také to, že zemřel ve stejném věku. 
475 Karol Bílek (1939) je českým archivářem. Svůj život spojil především s Jičínskem. Je dlouholetým 

pracovníkem LA PNP. 
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o číslo, které bylo vydáno v dubnu 1978, tedy v době, kdy by Štorch oslavoval sté narozeniny. 

V tomto období bylo dokončováno natáčení tří celovečerních filmů na motivy Štorchových 

románů. Bílek očekával ještě větší umocnění dojmu ze Štorchových románů, které byly  

dosud vizualizovány zejména díky ilustrátorům Zdeňkovi Burianovi, Janovi Konůpkovi  

či Jaroslavu Panuškovi.476 

 V dubnu 1978 se v tisku objevilo hned několik vzpomínek na Eduarda Štorcha. Svým 

stylem se vymyká příspěvek v měsíčníku Pionýr, pod kterým je podepsaný Přemysl Veverka477, 

neboť čtenáře s osobou a dílem Eduarda Štorcha seznamuje skrze rozhovor s přítelem. Zároveň 

předčítá z Lovců mamutů. Autor svého malého kolegu poučuje: „Eduard Štorch se proslavil 

jako spisovatel, jehož výhradním, výsadním tématem je pravěk. Štorch bude žít mezi svými 

čtenáři jako znalec života pravěkých lidí, jako jeho ojedinělý vykladač a vypravěč.“ V textu  

se Veverka pokouší i o charakteristiku Štorchovi osobnosti. Přibližuje ho nejenom  

jako spisovatele, ale také jako člověka a učitele. Klasicky popisuje Štorcha pomocí tří oborů, 

se kterými je nejběžněji spojován, tedy s pedagogikou a péčí o děti obecně, archeologií  

i literaturou. Zdůrazňuje také, že se jeho knihy čtou i v odlehlejších částech světa. Z celého 

příspěvku je zřejmá fascinace dílem Eduarda Štorcha, ale zároveň i pražskými lokalitami,  

kam situoval děj Lovců mamutů.478 

 V časopise Květy figuroval Štorch jako ten, kdo dovedl číst ze stop pravěku. Jiný článek 

opětovně upozorňuje na to, že v psaní napínavých knih Štorchovi nejvíce pomohla zálesácká 

zkušenost, čímž měl autor na mysli kupříkladu to, že se pokoušel rozdělávat oheň, opékat maso, 

stahovat sysla, střílet z vlastnoručně vyrobeného luku, vyrábět nádobí z jílu nebo šít primitivní 

oděv. Vystupuje zde i Štorchova neobyčejná dovednost stvořit hlavního hrdinu tak,  

aby co možná nejvíce imponoval mladému čtenáři prahnoucím po dobrodružství,  

jež ovšem nemůže sám zažít. Štorch je tedy jedinečným zprostředkovatelem tohoto přání.479 

 U příležitosti stého výročí je Štorch chválen za neobyčejné porozumění dětem  

i historické látce. Připomínán je také Štorchův citát hovořící o tom, že své příběhy doslova 

vykopal ze země. Jsou tak ceněny jeho vlastní archeologické výzkumu, které knihám přidávaly 

na autenticitě. V článku se taktéž připomíná, že Štorchova tvorba bude jistě atraktivní i pro další 

generace čtenářů.480  

                                                 
476 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
477 Přemysl Veverka (1940-1916) byl historikem, spisovatelem a redaktorem.  
478 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
479 Tamtéž. 
480 Tamtéž. 



87 

 

 Jen málo textů věnujících se Štorchovu odkazu nezačíná opěvováním jeho osoby a díla. 

Článek nazvaný Paradox díla Eduarda Štorcha představuje jednu z mála výjimek. Snaží se 

Štorcha vykládat komplexně i zvážit všechny rysy, které se podepsaly na jeho životním 

směřování. Nelze zároveň ani říci, že by nevyzníval pozitivně vůči Štorchovi. Není  

nijak popíráno, že je Štorch často vydávaným a čtenářsky úspěšným autorem, který je chápán  

jako klasik dětské literatury. Eduard Štorch byl především pedagogem a přesně tak je v textu 

chápán. Ale zrovna tak je chápán jako člověk vymykající se běžným zvyklostem. Překypoval 

aktivitou a vždy dělal víc, než by musel. Publikoval články věnující se sociální otázce, 

 které byly závislé především na několikaleté zkušenosti z Mostecka. Byl odhodlán podniknout 

téměř cokoli, aby jeho knihy působily autenticky. Žil tedy třeba několik dní v jeskyni  

jako pravěcí lidé. Zdeněk Heřman481 zdůrazňuje, že by Štorchovo dílo nemělo být ani po jeho 

smrti vnímáno jako náhrada za dějepisný výklad. V posledních větách se autor neubránil 

srovnání s taktéž nesmrtelným Julesem Vernem. Svůj, od většiny jiných kritiků velmi odlišný, 

příspěvek Heřman uzavírá Štorchovým citátem, který nám nedá zapomenout, že rozebíraný text 

vznikl v Husákově éře: „(…) každý přemítavý člověk musí být socialistou, každý vidí, že poměry 

nynější se nijak nesrovnávají se základními požadavky humanity (…)“. Štorch ovšem tato slova 

napsal v roce 1899 v Českém národě a českém učiteli.482 

 Článek vydaný Františkem Dlouhánem483 u příležitosti Štorchových šedesátin  

ho charakterizuje následovně: „Má účinnou fantazii a poutavou pestrost,  

nadto však také solidní vědní podklad, ušlechtilý smysl a čistou, jadrnou mluvu.“ V jiném  

svém textu se Dlouhán domníval, že Štorchovi musel být nutně příkladem a inspirací severský 

spisovatel Johannes Vilhelm Jensen. Vzápětí však přichází konstatování o tom, jak se tito dva 

autoři odlišují už v tom, komu adresují svoje díla. A to nejen v tom. Dalším autorem 

vzpomenutým v souvislosti s námi zkoumaným Štorchem byl o deset let starší Rudolf Richard 

Hofmeister, jenž v našem prostředí představoval pro Štorcha největšího soupeře. Eduard Štorch 

je chválen za básnický opar, který se v jeho dílech podložených vědeckými objevy objevuje  

jako nadstavba povyšující jeho beletristickou tvorbu nad báchorky. Vymezuje také tři roviny 

nebo prvky prostupující všemi Štorchovými knihami, které se částečně odlišují od těch,  

které jsme si načrtli výše: střízlivý, ušlechtilý a zdravý sloh, romantická dějovost a vědecká 

základna.484 

                                                 
481 Zdeněk Heřman (1934-1996) byl literárním historikem a kritikem. 
482 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
483 František Dlouhán (1906-1979) byl básníkem, prozaikem, esejistou a autorem literatury pro děti a mládež. 

Publikoval hlavně pod jmény František Bulánek, Franta Dlouhán, František Bulánek-Dlouhán, Dlouhán-Bulánek, 

František D. Bulánek či František Dl. Bulánek. 
484 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 60. narozeninám Ed. Štorcha, inv. č. 9530-9534. 
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 Mezi kritiky vyniká Karel Polák485, jenž v obsahu knih nachází to, co téměř nikdo jiný. 

Knihu Bohatýr Vratislav z roku 1917 charakterizuje jako „protirakouský jinotaj s krycím 

názvem a maskou Alšových obrázků“. Román Hrdina Nik pro změnu oslavuje partyzány 

z druhé světové války.486 Nika jako předchůdce partyzánů vnímá také Oldřich Kryštofek.487 

Do díla Meč proti meči ukryl Štorch obnovu češství a slovanství. Nelze opomenout to, že Polák 

používá pro nejstarší historii našeho území označení rané dějiny československé. Není 

vyloučeno, že spisovatel ukryl do svých románů protirakouský a protinacistický podtext, nebylo 

by to v rozporu s jeho smýšlením, nicméně jako jeden z mála zveřejnil Polák takovouto 

úvahu.488  

 Není bohužel možné se na tomto místě podrobněji zastavit u všech recenzí, článků  

a jiných textů reagujících na Štorchovu tvorbu. V zrcadle převážné většiny recenzí vystupuje 

Eduard Štorch jako oblíbený, hojně čtený a uznávaný autor. V zevrubnějších posudcích je  

pak rozebírána nejen jazyková stránka, ale svou roli hraje také v té době aktuální politický 

režim. V dotazníku pro Syndikát českých spisovatelů je u kolonky zjišťující vlivy literární  

a jiné napsáno: „Vždycky svízelnou cestou vlastní.“489 

A co říci úplným závěrem? Snad už jen to, že v září 1953 píše Eduard Štorch Karlu 

Absolonovi o svém trápení se zánětem mozkových blan i o těžce nemocné ženě. Mrzí ho,  

že už není schopen další literární práce. V té době ho trápila ztráta paměti. A jeho spisy 

vycházejí jen občas v nových vydáních. Raduje se už jen z toho, že je o jeho dílo velký zájem 

za hranicemi republiky.490 

 

8.3 Zdeněk Burian – Štorchův dvorní ilustrátor 

Než vzniklo osudové spojení Štorcha s Burianem ilustrovali Štorchovy knihy také Mikoláš 

Aleš, Adolf Kašpar, Jan Konůpek, Jiří Wowk, Oldřich Cihelka nebo Ondřej Sekora.491 Zdeněk 

Burian je označován jako optimální autor ilustrací Štorchových románů, kterého ovšem našel 

až po letech.492 Burian493 sám nostalgicky vzpomínal na dětství prožité na Moravě. Cílem 

častých dětských návštěv se stala jeskyně Šipka, kde mu fantazie pracovala na plné obrátky  

a před očima se mu promítal život pravěkých lidí. Když pak v dospělosti svíral v rukou Lovce 

                                                 
485 Karel Polák (1903-1956) byl literárním kritikem a historikem. 
486 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 70. narozeninám Ed. Štorcha, inv. č. 9535-9558. 
487 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, KRAŠTOFEK Oldřich: Štorch: Hrdina Nik, inv. č. 7972. 
488 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 70. narozeninám Ed. Štorcha, inv. č. 9535-9558. 
489 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, Životopis a životopisné poznámky, inv. č. 5316-5330. 
490 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, korespondence: ABSOLON Karel Štorchovi Eduardu, inv. č. 447-504. 
491 Milan BLAHYNKA, Čeští spisovatelé 20. století. Slovníková příručka, Praha 1985, s. 629. 
492 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: ke 100. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 69-96. 
493 Zdeněk Burian (1905-1981) byl českým malířem. 
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mamutů, staré pocity se Burianovi navrátily. A on shledal mnoho rysů, které měli se Štorchem 

společné. Postavy do Štorchových knih kreslil vždy s radostí a chutí. Štorch podle něj dokázal 

osladit práci ilustrátorovi množstvím krásných lidských typů a rozmanitých povah, líčením 

divokých krajin, popisem oděvů, zbraní i obydlí, a také zobrazováním veselých i tragických 

příhod.494 Je zřejmé, že je v Burianově textu přítomna značná dávka nostalgie,  

nicméně jeho vztah ke Štorchovi lze posoudit jednoduše i vzhledem k množství ilustrovaných 

knih.  

Také z Burianových dopisů Štorchovi je cítit radost z navázané spolupráce. V dopisech 

ho oslovoval jako ředitele i jako spisovatele. Jejich korespondence má charakter ryze pracovní. 

Od těchto dopisů se však odlišují vzájemné gratulace k významným jubileím. Velice zdařilé je 

blahopřání, které zaslal Zdeněk Burian svému autorovi k pětasedmdesátým narozeninám  

a na němž můžeme vidět překvapeného Kopčema, hlavní postavu nejslavnějšího Štorchova 

díla.495 

 

8.4 Ocenění za literaturu 

Bylo by až zarážející, kdyby tolik kritiky chválená Štorchova beletristická díla nebyla  

jeho současníky patřičně oceněna. Mezi nejčastěji připomínaná ocenění patří právě dvě  

níže zmíněná. Rambouskova cena za nejlepší knihu pro mládež vydanou v roce 1935 byla 

udělena Eduardu Štorchovi za jeho román Volání rodu.496 Symbolicky byl ve výroční den  

1. máje 1948 poctěn také cenou Boženy Němcové hlavního města Prahy za životní literární 

práci pro mládež.497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
494 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: k 80. výročí narození Ed. Štorcha, inv. č. 9563-9564. 
495 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, korespondence: BURIAN Zdeněk Štorchovi Eduardu, inv. č. 652-660. 
496 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o životě Ed. Štorcha, inv. č. 9579-9598. 
497 Tamtéž. 
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Závěr 

 

„Kdekdo ví, že Eduard Štorch, rodák ostroměřský, sbíral kdejaký pravěký křáp a spisoval 

knížky o lovcích mamutů. Málokdo už slyšel o tom, že Štorch sám byl zálesákem a lovcem,  

že navzdory svým vousiskům (bezmála Jiráskovským) šplhával s kluky po stromech, stavěl 

sněhuláky, hrál na babu a oddával se vzdušným i vodním lázním.“498 

 

Josef Rodr499  

 

Citát uvozující závěr je pro nás zajímavý hned z několika důvodů. Jednak představuje základní 

charakteristiku některých Štorchových rolí a jednak upozorňuje na atraktivitu štorchovského 

tématu mezi jeho krajany. Což můžeme nejlépe interpretovat díky autorovi citátu,  

rovněž pocházejícímu z východních Čech, který vyzdvihuje Eduarda Štorcha jako rodáka 

z Ostroměře. Připomíná taktéž Jiráska ve spojení s vousy, což je motiv objevující se v kapitole 

o Štorchovi studentovi. 

Na tomto místě by se především slušelo shrnout závěry vzešlé z proběhlého výzkumu. 

Eduard Štorch (1878-1956) přišel na svět ve východočeské Ostroměři,  

kam se nicméně v dospělosti téměř nevracel ani fyzicky, ani prostřednictvím svých knih.  

Přesto máme k dispozici podivuhodný jev, kdy Štorch zaujal svojí činností mnohého 

regionálního autora či publicistu. Už za života se stal nejen pro své krajany téměř legendou. 

Zdeněk Flejberk představuje snad nejvýraznějšího badatele v regionálním kontextu.  

V tom celorepublikovém naopak vyniká František Dlouhán. Tím, čím se pro Štorcha nestalo 

jeho rodiště, se ale stalo místo jeho posledního odpočinku. Lobeč si zvolil spolu s manželkou 

jako místo vhodné pro letní byt. Krom toho, že zde bylo krátce po jeho příchodu objeveno 

pravěké sídliště, tak tato lokalita inspirovala nejeden Štorchův román. Takové pocty se 

spisovatelovu rodišti nikdy nedostalo, i když by to jeho tamní příznivci přivítali s nadšením. 

Období konce 19. století nesoucí se ve Štorchově případě v duchu studentských let, 

které prožil v Hradci Králové, nereflektuje na rozdíl od kolegů Aloise Jiráska, Františka 

Václava Krejčího či Augustina Bartoše v memoárech. Štorchovo studium na královéhradeckém 

učitelském ústavu proto můžeme částečně rekonstruovat pouze díky dochovaným vzpomínkám 

jiných studentů. V tomto případě vstupuje do popředí pozdější východočeský pedagog Václav 

                                                 
498 LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, výstřižky: články o dětské farmě na libeňském ostrově, inv. č. 9762-9801. 
499 Josef Rodr (1927-2007) byl prozaik, literární kritik, publicista a pedagog. Narodil se v Jičíně. Většinu života 

prožil na Královéhradecku, což mělo vliv na jeho vlastivědně orientovanou literární tvorbu. Věnoval  

se např. Karlu Krausovi či Fráňovi Šrámkovi. Mezi léty 1968-1989 nemohl tvořit. 
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Deyl, který do svých nevydaných pamětí vtělil několik vzpomínek na spolužáka z ročníku 

Eduarda Štorcha i na středoškolské studium v Hradci Králové obecně. Pokud máme přiblížit 

vztah Eduarda Štorcha a Václava Deyla, tak na základě dochovaných pramenů můžeme říci,  

že Deyl ke Štorchovi choval kladný vztah. Během studií ho velice obdivoval za odvahu,  

se kterou veřejně prosazoval své pokrokové názory odporující monarchii a později mu možná  

až trochu záviděl literární úspěchy a vlastní knihovnu, na kterou sám neměl finance. Václav 

Deyl se také pokoušel o literární činnost a publikoval v řadě periodik, zároveň i ve školství  

po sobě zanechal nesmazatelnou stopu, vše ale jen na regionální úrovni. Mezi Štorchovi 

spolužáky na učitelském ústavu patřil i Adolf Rašín, který byl mladším bratrem budoucího 

prvního československého ministra financí. I s ním pojil Štorcha zřejmě blízký vztah,  

neboť se dochoval dopis z pozdějších let, ze kterého je zřejmé, že se Štorch na Rašína obrátil 

s přátelskou prosbou. Dobré vztahy spojovaly Štorcha také s třídním profesorem Emanuelem 

Miřiovským, s nímž si i po studiu vyměnil několik dopisů. Jiný případ představuje učitelský 

ústav jako takový, který v almanachu vydaném u příležitosti jeho uzavření v roce 1948 dává 

prostor k písemnému projevu bývalým významným studentům, mezi nimiž, ale v té době velice 

populární autor dobrodružných románů, chybí. 

 Štorch jako manžel je připomínán také minimálně. Přitom se nám v jeho případě otevírá 

velmi pozoruhodný pohled do domácnosti bezdětných manželů. Paní Štorchová  

by si snad zasloužila samostatnou studii. Málokdy je nám zprostředkován obraz tak věrné ženy 

stojící vždy po boku manžela. A to až do té míry, že se jí nejspíš neúmyslně dostalo jednoho 

významného prvenství, když se pravděpodobně jako první žena u nás dlouhodobě aktivně 

zúčastňovala terénních archeologických výzkumů i následné konzervace nalezených artefaktů. 

I když se jí v mládí dostalo vzdělání a vyrůstala ve dvojjazyčném prostředí, tak před sňatkem 

nejspíš neměla o archeologii žádné povědomí. Božena Štorchová byla sice malá vzrůstem,  

o jejích činech to ale říci nemůžeme. Přestože jim osud nedopřál vlastní potomky,  

tak svou lásku a touhu pomáhat potřebným vtělili manželé do aktivit prospěšných pro všechny 

děti. I tehdy stála vždy oddaná paní Božena po boku manžela. Nejen že mu pomáhala  

při běžném chodu jeho libeňské Dětské farmy, tak ho také doprovázela při pobytech u moře  

a na horách, které organizoval především pro městské děti. Víme také, že až do smrti Eduarda 

Štorcha panovaly mezi manželi vřelé city. Vždyť nejen v korespondenci, kterou vedla paní 

Štorchová se svými přítelkyněmi, vystupuje oblíbený spisovatel jako starostlivý manžel oddaně 

pečující o milovanou a také těžce nemocnou ženu. Lze tedy konstatovat, že jej se ženou 

spojovalo neobyčejně pevné pouto. Smrt Eduarda Štorcha v roce 1956 představovala  

pro Boženu Štorchovou velmi bolestivou ránu. 
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 Manželka byla současně častým motivem fotografií, které se po Eduardu Štorchovi 

dochovaly a dnes jsou spolu s dalšími prameny vztahujícími se k jeho osobě uloženy 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Domnívám se, že kapitola upozorňující 

na tuto Štorchovu roli, je jednou z nejpodstatnějších rovin, které diplomová práce poodkrývá. 

V minulosti byly tyto snímky připomínány jen minimálně, přestože mají velký potenciál  

a představují zajímavý pramen nejen pro didaktiky, historiky školství, balkanisty či archeology. 

Eduard Štorch není jako fotograf zmiňován v žádném periodiku a ani v korespondenci. Malou 

výjimku přesto najdeme. Je jí nepatrná zmínka v tábornickém časopise, který vedli účastníci 

Štorchových zájezdů k moři. Přesto lze hodnotit Štorchem nejčastěji fotografovaná témata. 

Můžeme se taky ptát na důvody proč ten který snímek vznikl, což se nabízí především v případě 

fotografií z operačního sálu během Velké války. Vysvětlení vidím v tom, že Štorch byl známý 

nadšenec do nových objevů a každý pokrok ho zajímal. Vše nové pro něho mělo edukativní 

charakter. Vždyť několik snímků a poznatků ze svého působení v karlínské vojenské nemocnici 

publikoval časopisecky. Druhým faktem je to, že byl pacifistou, což mohlo motivovat  

jeho jednání k tomu, aby mohl argumentovat proti hrůzám války něčím konkrétním.  

Přes toto všechno je ale třeba říci, že jeho fotografická činnost nebyla dodnes řádně oceněna.  

 Civilní zaměstnání a jeho nejdůležitější osobnost, chtělo by se říct, byla profese učitele. 

Zájem o pedagogiku a pokusy o reformu školství provázely Eduarda Štorcha už od dob  

jeho středoškolských studií. Jedná se opět o roli, která nebyla za jeho života a vlastně ani dnes 

pochopena ve své úplnosti. Mnoho jeho snů nebylo uvedeno v praxi. Někteří z jeho současníků 

jeho smýšlení nesdíleli a on se s nimi často dostával do konfliktu. Podobně to bylo  

i s několikadílnou dějepisnou učebnicí, kterou vydal společně s kolegou Karlem Čondlem.  

Do sporu se dostávali především s katolíky. V kontrastu s lidoveckými názory na kontroverzní 

učebnici stály hlasy jedinců, kteří zavítali na Dětskou farmu. Novináři ve svých článcích 

vyzdvihovali Štorchovy snahy dopřát pražským dětem oázu klidu a přírody uprostřed 

znečištěného města i to, že celý počin financoval z vlastních zdrojů. I tento projekt měl  

své odpůrce a musel skončit, přestože měl podporu prezidenta Masaryka, který byl pro Štorcha 

velkým morálním vzorem. Bouřlivým chováním popuzoval Štorch své okolí do té míry,  

že se mu nedostalo uznání ani v případě udělení definitivy, tehdy velmi důležité pro zajištění 

stabilního místa. Ta mu byla dopřána až v pokročilém věku. 

 Jako mladý kantor pronikl do své další role. V Mostě, kde působil po nuceném odchodu 

z východních Čech se seznámil s archeologií, jež mu učarovala. Václav Deyl mylně  

ve svých pamětech uvádí, že musel odejít kvůli výstřednímu příspěvku ve Školském obzoru, 

který urážel monarchii. Abych tuto skutečnost prověřila, vypůjčila jsem si inkriminované 
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ročníky periodika, ale Deylem zmiňovaný článek se mi nepodařilo dohledat. Deyl  

se tedy zřejmě dostal ke zkresleným informacím. Ale zpátky k archeologii. Eduard Štorch byl 

a je chápán jako amatérský archeolog. To nemůže vyvrátit žádný fakt, neb nebyl univerzitně 

vzdělán ani v žádném příbuzném oboru. Během života se ocitl hned několikrát v konfliktu 

s profesionálními archeology, a to především z prostředí Národního muzea. Zároveň  

se ale s několika odborníky přátelil. Za všechny jmenujme Karla Absolona, dodnes jednoho 

z nejproslavenějších českých archeologů, který si postupem času vybudoval se Štorchem pevný 

vztah a neostýchal se ho oslovovat příteli či kolego. Ten měl Štorcha také pomoci proslavit  

jako archeologa na základě publikace mapující archeologické naleziště v Lobči, což se nikdy 

nepodařilo. 

 Eduard Štorch je znám především jako spisovatel. To, že je autorem Lovců mamutů je 

také nejčastěji spojovaný stereotyp s jeho osobou. Množství dochovaných recenzí poukazuje 

na oblibu Štorchových knih a zároveň obezřetnost, která musela vydávání takto populárních 

knih provázet, neboť bylo zřejmé, že proniknou mezi početné čtenářské publikum. Většina 

recenzí je ale pochvalných a Štorch z nich vychází jako úspěšný autor stále čtených 

dobrodružných knih pro mládež. O něco hůře si Štorch jako spisovatel stojí v případě 

oficiálních stranických posudků, které často poukazovaly na chyby a nepřesnosti v textu. 

Popularitu Štorchových knih doplňovaly povedené a dodnes rovněž nezapomenutelné ilustrace, 

z nichž jsou se Štorchovými romány nejvíce spojovány ty, jejichž autorem je neméně slavný 

Zdeněk Burian. 

Jaká ze zkoumaných osobností byla pro Štorcha nejdůležitější či nejtypičtější? Odpověď 

na tuto otázku není snadná. Ve spoustě textů se dočteme, že Štorchovou nejvlastnější činností 

byla archeologie. Nelze ji však stavět do kontrastu s pedagogikou, které se věnoval 

systematicky celý život nebo s literaturou, jež ho proslavila nejvíce a už vůbec ne s rolí manžela 

stojící na naprosto jiné úrovni. Chápejme proto Eduarda Štorcha jako muže mnoha zájmů  

a mnoha rolí, kterého lze interpretovat jako jedince utvářeného více osobnostmi. Během 

výzkumu se také ukázalo, že tyto osobnosti nelze chápat jako zcela jedinečné a oddělené,  

které mohou fungovat separovaně. Naprosto zřejmé je to v případě role studenta a manžela. 

Nicméně postupné studium ukázalo, že všechny role na sebe určitým způsobem navazují  

nebo se překrývají. Kdyby nešel Štorch studovat na učitelský ústav nestal by se pedagogem  

a nepřišel by tedy do styku s archeologií během svého působení na severočeských školách,  

tak by se zřejmě neproslavil také jako amatérský archeolog. Zrovna tak by se nemusel stát 

spisovatelem, kdyby ho tolik neinspirovaly nalezené pravěké artefakty, které pak v jeho fantazii 

začaly rozvíjet dobrodružné prehistorické příběhy. A kým vším z těchto osobností by byl, 
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kdyby po jeho boku věrně nestála od počátku 20. století milující žena a on jí nebyl stejně 

oddaným manželem? Potvrzuje se jen to, co říká Pierre Bourdieu ve své slavné stati,  

kde pouze vlastní jméno chápe jako jediný pevný bod v dynamickém světě: „Vlastní jméno je 

zárukou totožnosti svého nositele v každé době a v každém sociálním prostoru, zakládá jednotu 

jeho postupných projevů a společensky přiznanou možnost totalizovat je v oficiálních 

záznamech. (…)“500 

Eduard Štorch se před námi objevil jako velice pestrá osobnost. Mnoho faktů  

z jeho života, ale ještě nebylo řečeno a byla by škoda na ně v budoucnu neupozornit. Doufám 

proto, že mi bude umožněno na tomto tématu i nadále pracovat a neustále otázku 

mnohovrstevnaté osobnosti Eduarda Štorcha rozvíjet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
500 Pierre BOURDIEU, Biografická iluze, in: Teorie jednání, Praha 1998, s. 59-60. 
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Příloha č. 19: Chata na Lobči, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: místa pobytu 

Ed. Štorcha, inv. č. 10344-10367. 

Příloha č. 20: Eduard Štorch na bruslích, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: 

rodinné album 1, inv. č. 10417-10528. 

Příloha č. 21: Václav Deyl, Městské muzeum Hořice, osobní fond Václav Deyl. 

Příloha č. 22: Emanuel Miřiovský, SOkA Hradec Králové, fond Učitelský ústav v Hradci 

Králové 1848-1948, kn. 1, inv. č. 1, Pamětní kniha 1870-1913. 

Příloha č. 23: Božena Štorchová, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ Božena, 

fotografie: portrétní snímky B. Štorchové, inv. č. 10270-10282. 

Příloha č. 24: Božena Štorchová, 1908, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, ŠTORCHOVÁ 

Božena, fotografie: portrétní snímky B. Štorchové, inv. č. 10270-10282. 

Příloha č. 25: Božena Štorchová, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: rodinné 

album fotografií 2, inv. č. 10529-10581. 

Příloha č. 26: Božena Štorchová u Labe, 1910, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: 

rodinné album 1, inv. č. 10417-10528. 

Příloha č. 27: Božena Štorchová s přítelkyní u Kokořína, 1910, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: rodinné album 1, inv. č. 10283-10290. 

Příloha č. 28: Manželé Štorchovi, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky 

manželů Eduarda a Boženy Štorchových, inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 29: Eduard Štorch jako asistent u rentgenu za první světové války v Karlíně,  

LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: z období 1. světové války,  

inv. č. 10291-10322. 

Příloha č. 30: Operace za první světové války v Karlíně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: z období 1. světové války, inv. č. 10291-10322. 

Příloha č. 31: Operace za první světové války v Karlíně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: z období 1. světové války, inv. č. 10291-10322. 

Příloha č. 32: Operace za první světové války v Karlíně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: z období 1. světové války, inv. č. 10291-10322. 

Příloha č. 33: Eduard Štorch v uniformě během první světové války, LA PNP, osobní fond 

Eduard Štorch, fotografie: portrétní snímky Ed. Štorcha, inv. č. 10245-10269. 

Příloha č. 34: Vojenská posádka v Karlíně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: 

z období 1. světové války, inv. č. 10291-10322. 

Příloha č. 35: Přednáška Eduarda Štorcha v Divoké Šárce, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: snímky Ed. Štorcha na archeologických nalezištích, inv. č. 11470-11472. 
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Příloha č. 36: Sarajevo, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 37: Sarajevo, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 38: Mostar, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 39: Korčula, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 40: Korčula, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 41: Cetinje, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 42: Dubrovník, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album 

z pobytu ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197.  

Příloha č. 43: Boka Kotorská, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album 

z pobytu ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 44: Ugljan, 1922, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

ve Mlinech r. 1922, inv. č. 11117-11197. 

Příloha č. 45: Božena Štorchová na lodi s přáteli v Bašce, 1910, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: rodinné album fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 46: Baška, 1910, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: album z pobytu 

v Bašce r. 1910, inv. č. 10880-10962. 

Příloha č. 47: Božena Štorchová v Bašce, 1910, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: rodinné album fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 48: Manželé Štorchovi na Ugljanu, 1914, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: snímky z pobytu v Uljanu r. 1914, inv. č. 10987-11059. 

Příloha č. 49: Štorchovi s přáteli a dětmi na Ugljanu, 1914, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: rodinné album fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 50: Božena Štorchová na Bílé skále v Libni, 1913, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: rodinné album 1, inv. č. 10417-10528. 

Příloha č. 51: Žáci měšťanské školy v Jindřišské ulici na kluzišti Dětské farmy v Libni, 1927, 

LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy  

na libeňském ostrově v Praze, inv. č. 10735-10879. 
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Příloha č. 52: Třídní fotografie žáků ze školy Na Korábě v Libni, 1904, LA PNP, osobní fond 

Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol, inv. č. 10325-10331. 

Příloha č. 53: Třídní fotografie žáků ze školy v Jindřišské ulici, 1931/32, LA PNP, osobní fond 

Eduard Štorch, fotografie: skupinové snímky se žáky a kolegy ze škol, inv. č. 10325-10331. 

Příloha č. 54: Vchod Dětské farmy v Libni, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: 

snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze, inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 55: Školní vyučování na Dětské farmě v Libni, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze,  

inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 56: Schůze malých farmářů, Sachem vykládá na Dětské farmě v Libni, LA PNP, 

osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském 

ostrově v Praze, inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 57: Senoseč na Dětské farmě v Libni, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze,  

inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 58: Malí farmáři na Dětské farmě v Libni, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze,  

inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 59: Dobrodružná plavba aneb trosečníci na Vltavě, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze,  

inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 60: Příchod prezidenta Masaryka na Dětskou farmu v Libni, 1926, LA PNP, osobní 

fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově 

v Praze, inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 61: Prezident Masaryk s dětmi na Dětské farmě v Libni, 1926, LA PNP, osobní fond 

Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze, 

inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 62: Prezident Masaryk přihlíží přípravě polévky na Dětské farmě v Libni, 1926,  

LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy  

na libeňském ostrově v Praze, inv. č. 10735-10879. 

Příloha č. 63: Prezident Masaryk na Dětské farmě v Libni, 1926, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: snímky ze Štorchovy Dětské farmy na libeňském ostrově v Praze,  

inv. č. 10735-10879. 
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Příloha č. 64: Popradské pleso, 1920, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: rodinné 

album fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 65: Pustevny, 1917, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: rodinné album 

fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 66: Božena Štorchová s přáteli v Divoké Šárce, 1911, LA PNP, osobní fond Eduard 

Štorch, fotografie: rodinné album 1, inv. č. 10417-10528. 

Příloha č. 67: Božena Štorchová v manželově pracovně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

ŠTORCHOVÁ Božena, fotografie: portrétní snímky B. Štorchové, inv. č. 10270-10282. 

Příloha č. 68: Knovízské jámy v Přemyšlení, 1911, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: album archeologických snímků 2, inv. č. 11670-11741. 

Příloha č. 69: Osada žárových hrobů na Maninách, 1912, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, 

fotografie: album archeologických snímků 2, inv. č. 11670-11741. 

Příloha č. 70: Exkurze na Hradsko vedená Eduardem Štorchem, 1941, LA PNP, osobní fond 

Eduard Štorch, fotografie: snímky z archeologické vycházky na Hradsku, inv. č. 11494-11496. 

Příloha č. 71: Eduard Štorch ve své pracovně, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, fotografie: 

rodinné album fotografií 3, inv. č. 10582-10710. 

Příloha č. 72: Úmrtní oznámení, LA PNP, osobní fond Eduard Štorch, doklady: úmrtní 

oznámení 25. 6. 1956, inv. č. 414-415. 
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Ediční poznámka 

 

V příloze diplomové práce je edičně zpracována jen velmi malá část dopisů z Literárního 

archivu Památníku národního písemnictví, které si vzájemně vyměnili manželé Štorchovi  

s Karlem Absolonem. Edici tvoří pět originálních dopisů. Zároveň se zde měly objevit ukázky 

dopisů jak od Eduarda a Boženy Štorchových, tak i od Karla Absolona. Konkrétní dopisy byly 

zvoleny podle obsahu tak, aby každý z nich poukazoval na trochu jinou tématiku figurující 

korespondenci, některá témata však ediční zpracování nezahrnulo. Editované dopisy jsou 

seřazeny chronologicky. Zahrnují období 1944-1957.  

Způsob editování byl přizpůsoben charakteru dopisů. Texty jsou z velké části 

zpracovávány metodou transkripce, ale výjimku představují některé zachované historismy  

či dobové pravopisné zvyklosti jako např. museum. Pravopisné chyby jsou opraveny  

dle současných českých pravopisných pravidel. Zdvojená písmena jako v případě slova kolega 

jsou uváděny v současném stavu, což znamená nezdvojeně. Tři tečky v hranaté závorce značí 

nečitelné slovo. Veškeré římské číslice vyskytující se v dopisech byly nahrazeny číslovkami 

arabskými. Byla doplněna interpunkce do textu, zejména před spojky apod. Zkratky jsou tam, 

kde je zřejmý význam slova, rozepsány v hranatých závorkách. Stejně tak chybějící číslovky  

v datech. Číslice jsou rozepsány slovně. Výjimku představují číslice označující hodnotu peněz.  

Součástí přílohy diplomové práce jsou také výstřižky z periodik otištěné u příležitosti 

desátého výročí úmrtí Eduarda Štorcha v roce 1966. Těchto výstřižků je celkem sedm kusů. 

Jelikož se jedná o prameny vzniklé v druhé polovině šedesátých let 20. století,  

tak se nesetkáváme s výraznými odchylkami od současných platných pravidel českého 

pravopisu. Případné překlepy a chyby jsou opraveny, aby nenarušovaly plynulost textu. Je  

však nezbytné upozornit na nepřesnost vyskytující se v editovaných článcích, kde může být 

mylně uveden jako den Štorchovy smrti 26. červen, přestože zemřel již o den dříve. Kurzíva 

zde není využita stejně jako v textové části diplomové práce, neboť v edici výstřižků zdůrazňuje 

části textů, které jsou v kurzívě i v originále, a kde si to podoba článku žádá. Použité uvozovky 

ve výstřižcích jsou v edici zachovány.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Mapa a přehled míst pobytu Eduarda Štorcha 

 

1. 1878-1884? Ostroměř 

2. 1884/1885? Trutnov 

3. 1884/1885? Ostroměř 

4. 1884/1885? Všestary 

5. 1884/1885? Studeňany (Radim) 

6. 1885-1887? Josefov 

7. 1887-1897 Pražské Předměstí (Hradec Králové) 

8. 1897-1898 Třebechovice pod Orebem 

9. 1898 Malšova Lhota (Hradec Králové) 

10. 1898-1899 Dobrá Voda u Hořic 

11. 1899-1900 Hostomice u Bíliny 

12. 1900 Kopisty 

13. 1900-1903 Most 

14. 1903-1919 Praha 

15. 1919-1921 Bratislava 

16. 1921-1956 Praha 
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Příloha č. 2: Edice vybraných dopisů Eduarda Štorcha a Karla Absolona 

 

Karel Absolon Eduardu Štorchovi 

29. října 1944, Brno, Koliště 47 

Brno, 29.10.[19] 44 

Vážený p[ane] řediteli! 

 Věnoval jsem plné tři dny hrubému prohlédnutí Vašeho materiálu. Je cenný  

a hodnotný. Vaše „Lobeč“501 může se státi pro Čechy tím, čím Líchy502 pro Moravu. Ovšem je 

třeba veliké práce a trpělivosti, aby ty spousty byly uvedeny vědecky v systém, Vaše  

roztřídění nemá s typologií co společného. 

 Abyste viděl, jaká je jediná správná cesta, vzal jsem do práce Vaše „srdce“, je  

to konglomerát všech možných artefaktů, žádná „srdce“ v glyptologii503 neexistují. Prokreslil 

jsem dvacet pět Vašich „srdcí“ a posílám je i s originály, abyste si tuto kapitolku prostudoval. 

 Tak je to i u všeho ostatního. Vaše pilky, dráty, mandle, rydle, jehle, nože atd. jsou vždy 

konglomeráty všeho možného a musí býti uvedeny v takový systém, jako jsme provedli 

v Líchách. 

 Z Vašeho lístku ze dne 25. 10. soudím, že seš[it] první Přírody504, Vám 10. 9. zaslaný 

leží v Praze. 1. 11. vyjde už seš[it] druhý. Posílám Vám seš[it] první znova do Lobče  

a korekturu seš[itu] druhého, abyste měl „Líchy“, vzor pro Lobeč v rukou. Duplikát seš[itu] 

prvního pošlete mně zpět. 

 Podle této foto Vašich keramických předmětů a kamenných nástrojů. Nezamlouvají  

se mně ani trochu. Jaké požadavky kladu já na takové fotografie, vidíte z našich tabulek  

anebo jiných předmětů z Lích. Předměty musí býti fotografovány v přir[ozené] vel[ikosti], 

musí býti plasticky zachyceny a ostře pointovány.  

 Kreslíř dosud nevzal Vaše glyptolit[y] do práce, ježto je totálně zasazen.  

 Představuji si „Lobeč“ tak: 1.) práce vyjde v té formě, co Líchy v Přírodě, 2.) tutorem 

vedoucím bude E. Štorch, jako v Líchách Adámek505, 3.) kap[itola] glyptologie kamenných 

                                                 
501 Obec nedaleko Mšena, okres Mělník. Eduard Štorch zde měl chatu.  
502 Archeologické naleziště. Neolitická stanice u Obřan na Moravě, severně od Brna. Viz. František ADÁMEK, 

Líchy, nová neolitická stanice z údobí keramiky jordansmühlské u Obřan na Moravě, Brno 1944. 
503 Ottův slovník naučný zná pojem glyptografie, což je popisování řezaných kamenů, ale také jejich znalost  

a nauka o nich. 
504 Příroda (příroda a škola) byl přírodovědecký měsíčník, který v letech 1930-1948 v Brně řídil a vydával Karel 

Absolon. Časopis se taktéž věnoval archeologii. 
505 František Adámek (1907-1989) byl českým amatérským archeologem a bankovním úředníkem v Brně.  

Zaměstnán v ústavu Anthropos MZM v Brně. Od konce 30. let spolupracoval s Karlem Absolonem. Působil  

také v muzeích v Olomouci a Tovačově. Byl zastáncem pravosti Rukopisů (RKZ). Je autorem publikace  
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nástrojů společná práce tří autorů: Absolon, Adámek, Štorch. K tomuto účelu bych celou 

spoustu rozhodil dle vědeckého systému a la Líchy a předkreslil vše pro kreslíře. Bude  

se jednati asi o tisíc kreseb, asi čtyři sta až pět set by se reprodukovalo asi na dvaceti tabulkách. 

To si ovšem vyžádá potřebného času. 

  Pak se může „Lobeč“ státi základním kamenem pro glyptologii českého neolitu  

a budete moci s klidem se ohlédnouti zpět na svůj vyvrcholený život. Rád Vám  

k tomu dopomohu. Teď je Lobeč nesmyslnou hromadou kaménků. 

 Souhlasíte-li s tím vším, vraťte dnešní „srdce“ i letos nasbíraný materiál a já se dám,  

pokud volný čas stačí do toho. 

Na Zdar! 

K. Absolon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
o novém archeologickém nalezišti v Líchách u Obřan na Moravě. Rovněž udržoval korespondenci s Eduardem 

Štorchem. 
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Karel Absolon Eduardu Štorchovi 

11. ledna 1948, Brno 

Brno, 11. 1. 1948 

Vážený pane řediteli! 

Nemám ničeho proti tomu, abyste „list“ podržel a připojuji složenku „Přírody“506, 

abyste obnos 50 + 5 Kč (poštovné) uhradil. 

 Vaše návrhy stran titulatury „Lobče“507 budeme respektovat. Vy jste neporozuměl  

výpočtu institucí, které mají „Lobeč“ financovat. To není zabezpečeno. Já si jen představuji,  

že dotyčné korporace by měly knihu financovat. Snad přání se nám vyplní. 

 Usmál jsem se jak objevu pana D Ž.508 […] v Lobči, tak omluvě pana D B.509 

 D Ž. nemá s typologií glyptolithické510 žádných vědomostí. Váš exkurs do Brna není 

aktuální.  

   

  Bůh s Vámi. 

Váš AK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
506 Časopis vydávaný v Brně, který se věnoval také archeologii. Mezi léty 1930-1948 jej řídil a vydával Karel 

Absolon. 
507 Obec nedaleko Mšena, okres Mělník. Eduard Štorch zde měl chatu.  
508 Doktor Žebera. Karel Žebera (1911-1986) byl kvartérním geologem a archeologem. Založil u nás komplexní 

výzkum kvartéru, zahrnující také archeologii. Na Mělnicku prováděl od čtyřicátých let povrchové sběry a objevil 

tzv. valounové industrie. Výzkumy vedl taktéž v Dolních Věstonicích a v Předmostí. 
509 Doktor Böhm. S velkou pravděpodobností se jedná o archeologa Jaroslava Böhma (1901-1962). Žák  

L. Niederleho a A. Stockého. Zaměstnaný ve Státním archeologickém ústavu v Praze. Podílel se na vzniku ČSAV. 

V roce 1951 s Karlem Žeberou založil časopis Anthropozoikum. 
510 Ottův slovník naučný zná pojem glyptografie, což je popisování řezaných kamenů, ale také jejich znalost  

a nauka o nich. 
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Eduard Štorch Karlu Absolonovi 

27. září 1953 

 

27. 9. 1953 

Slovutný pane profesore! 

 Jsem opět v Praze – i s těžce nemocnou ženou. Sám jsem také postižen – sklerosa 

mozkových blan… Nejsem schopen literární práce. Nejvíc mě postihla ztráta paměti;  

co si nezaznamenám, to si nepamatuji. Libereckému muzeu jsem znova napsal, ale nikdo 

nepřijel, ani nic neoznámili, až 10. t[oho] m[ěsíce] přijeli s autem. Chystal jsem se k odjezdu 

do Prahy, a tak jsem je nechal, aby si všecky sbírky odvezli. Mé věci jsou tedy nyní v Liberci, 

Krajské museum, Leninova 11. Na Lobči511 už nemám nic. Tam hospodaří teď rodina 

Š[imonkova]512 s dětmi, kterou mi nár[odní] výbor přidělil, aniž mi, co oznámil. Dosud jsem  

se z toho nevzpamatoval. 

 V Liberci je teď i můj nejvzácnější kam[enný] nástroj z Lobče – je to kam[enný] mlat,513 

krásně uhlazený a neobyčejně veliký. Literárně nemohu nic pracovat. Co by snad bylo ještě  

o Lobči potřebí, v tom už mne musí zastat p. Adámek514 – snažně ho o to prosím!  

A kdyby bylo nutno, obraťte se laskavě na správu musea v Liberci, kde Vám ochotně  

poslouží. 

 Ani v beletrii teď nic neudělám – proto mé spisy vycházejí jen tu a tam v nových  

vydáních. A nového nic. Velký zájem je o mé spisy v cizině; od r[oku] 1950 vyšlo mi v cizině 

deset překladů a několik se tiskne. 

  Se srdečným pozdravem 

Váš Ed. Štorch 

 

 

 

 

 

                                                 
511 Obec nedaleko Mšena, okres Mělník. Eduard Štorch zde měl chatu.  
512 V originálním dopise je čitelné pouze písmeno Š, zbytek je přeškrtnutý. Jedná se o rodinu Šimonkových,  

která před znárodněním vlastnila lobečský zámek.  
513 Následuje malý drobný náčrt kamenného mlatu. 
514 František Adámek (1907-1989) byl českým amatérským archeologem a bankovním úředníkem v Brně.  

Zaměstnán v ústavu Anthropos MZM v Brně. Od konce 30. let spolupracoval s Karlem Absolonem. Působil  

také v muzeích v Olomouci a Tovačově. Byl zastáncem pravosti Rukopisů (RKZ). Je autorem publikace  

o novém archeologickém nalezišti v Líchách u Obřan na Moravě. Rovněž udržoval korespondenci s Eduardem 

Štorchem. 
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Karel Absolon Boženě Štorchové 

28. června 1956, Brno 

Brno, 28.6. 1956 

Drahá paní Štorchová! 

Nezapomenutelný příteli Eduarde! 

 Je čtvrtek 15.30 odp[oledne], co tento dopis píšu, v tu chvíli mizí tělo přítelovo 

v požářišti a můj smutek je veliký. 

 „Lobeč“515 nás spojila ku společnému dílu a já velmi lituji, že nepřízeň doby  

nedovolila, aby toto dílo viděl vytištěno, ale z tabulek obrazů, jež jsem mu dvakrát během doby 

předložil dobře zvěděl, jak asi toto dílo jednou bude vypadat a dobře přítel ocenil,  

co jsem mu věnoval práce i času. 

 Mám to vědomí, že to byl znamenitý přínos pro jeho krásný život. 

 Zanechává skvělou památku ve vědě i v kultuře národní, a proto jej oslovuji,  

jako by žil, pro mě neumřel, jen odešel do záhadné, lidským rozumem nepochopitelné  

končiny. 

 Vyslovuji Vám hlubokou soustrast! Víte z jak upřímného srdce prýští! 

 Prosím Vás, popište mi stručně poslední dobu života pana manžela i okolnosti  

jeho úmrtí. 

 Pak popište mi průběh jeho pohřbu a kdo se na pohřbu zúčastnil. 

Dále žádám Vás o obsáhlejší životopisná data Štorchova, data o jeho rodičích, rodišti  

a okolí a rovněž nějakou zdařilou fotografii, to všechno žádám do úvodu našeho díla o Lobči, 

na němž ještě spolupracuje pan František Adámek,516 jenž jistě bude stejně zarmoucen,  

jako já. 

Věčná paměť Tobě příteli Eduarde Štorchu! 

Univ. prof. Dr. Karel Absolon 

kustod Mor[avského] z[emského] muzea v Brně 

 

 

 

 

                                                 
515 Obec nedaleko Mšena, okres Mělník. Eduard Štorch zde měl chatu. 
516 František Adámek (1907-1989) byl českým amatérským archeologem a bankovním úředníkem v Brně.  

Zaměstnán v ústavu Anthropos MZM v Brně. Od konce 30. let spolupracoval s Karlem Absolonem. Působil  

také v muzeích v Olomouci a Tovačově. Byl zastáncem pravosti Rukopisů (RKZ). Je autorem publikace  

o novém archeologickém nalezišti v Líchách u Obřan na Moravě. Rovněž udržoval korespondenci s Eduardem 

Štorchem.  
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Božena Štorchová Karlu Absolonovi 

16. června 1957 

 

Slovutný pane profesore! 

Dnes se dovídám z novin o Vašem životním jubileu. Dovolte, abych i já směla Vám 

vyslovit blahopřání k Vaší osmdesátce a přáti Vám do dalších let Vašeho krásného a plodného 

života, zdraví a spokojenosti. Vaší požehnané práce, vážený p[ane] profesore, zajistí Vám 

navždy světové jméno a nesmrtelnost. 

Zasáhl jste tak obdivuhodně do života mého drahého muže, a za to Vám zůstanu  

navždy vděčná. Muž by se jistě radoval z Vašich velikých úspěchů a obdivu celého národa.  

Pane profesore, přijměte srdečný pozdrav a úctu 

Vám oddaná B. Š. 

16. 6. [19]57 
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Příloha č. 3: Edice výstřižků k 10. výročí úmrtí Eduarda Štorcha 

a) Jiří Štraus: Vzpomínka na Eduarda Štorcha 

b) Miroslav Vízdal: Z Pustého vrchu 

c) Předvoj (V Jičíně 10. června 1966, č. 23, roč. 7): Šel jsem vlastní cestou 

d) Miroslav Bastl: Stále oblíbený autor 

e) Učitelské noviny (24. června 1966): Před deseti roky 

f) Eduard Štorch v hořickém muzeu 

g) Eduard Štorch očima ilustrátorů 

 

a) Vzpomínka na Eduarda Štorcha (10. 4. 1878 Ostroměř – 26. 6. 1956 Praha) 

Eduard Štorch, který působil na Královéhradecku, Mostecku, v Praze-Libni, na Slovensku  

a opět v Praze, se uměl sžívat s rodinami svých žáků (většinou z dělnického prostředí). Dovedl 

chápat jejich starosti a prohlubovat účinnou spolupráci mezi rodinou a školou. Také v „Dětské 

farmě“, kterou jako jeden z význačných učitelů-pokusníků po první světové válce budoval 

v Praze-Libni, si vytkl za hlavní úkol, aby rozumová, mravní i volní výchova byla doprovázena 

náležitými zřeteli k tělesnému rozvoji a zdraví dítěte, za spolupráce učitelů s rodiči a veřejností. 

(Vzpomeňme jeho spisu „Dětská farma“ z r. 1929.) 

 Pro své pokrokové názory, sympatie k rostoucímu dělnickému hnutí, horlivou 

lidovýchovnou činnost, při níž osvětloval i prvky hodnotné domácí kulturní tradice  

při přednáškách o J. Husovi, K. H. Borovském, F. Palacké, o význačných obdobích českých 

dějin, o školském pokroku, proti církevnímu tmářství i jinému zpátečnictví, byl již před první 

světovou válkou, ale i později různě šikanován a po čas byl i bez místa. Sblížil se s redaktorem 

Janem Herbenem, s Al. Hajnem, F. A. Šubrtem, a také s S. K. Neumannem,  

s nimiž také časopisecky spolupracoval. 

 Když r. 1904 začal trvale učit v Praze-Libni, stále hlouběji studoval historii  

a archeologii. Konal (často za dobrovolné pomoci svých žáků) i průzkumy a vykopávky v okolí 

nynější nemocnice Bulovka a v Šárce-Jenerálce v Praze, u Levého Hradce, později u Devína  

na Slovensku. Mnohé z nich byly oceněny odborníky a část jeho sbírek odkoupilo Národní 

muzeum. Svých znalostí dovedl dobře použít pro oživení vyučování dějepisu, v němž razil nové 

směry. Chtěl, aby se žáci dozvídali i o pravěku (zejména své vlasti), o vývoji života a práce, 

seznámili se v průběhu dějinného vývoje s pracovním úsilím lidstva, hlavními vynálezy, 

hlavními událostmi kulturními i s hospodářsko-sociálním vývojem. Sám byl ryzí demokrat  

s vřelým sociálním cítěním. 
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 Otázkami školního dějepisu a způsobu jeho vyučování se zabýval po léta,  

nejen v časopiseckých příspěvcích, ale i v samostatných knihách. Nejdůležitější byly „Reforma 

školního dějepisu“ (1905), „Nový dějepis“ (1909) a posléze „Školní dějepis v teorii i praxi“ 

(1947), nejvyzrálejší Štorchovo dílo v tomto oboru. V oblíbené třídílné „Pracovní učebnici 

dějepisu pro školy měšťanské“, na níž spolupracoval s K. Čondlem (pět vydání v letech  

1934-1948), byl dán příklad nového pojetí vyučování dějepisu. Učebnice byla dobře vybavena 

obrázky, promyšlenými pracovními úkoly pro žáky, vedoucími soustavně k jejich hlubšímu 

soustředění nad problémy. Byla v ní prakticky prováděna i diferenciace vyučování.   

Na svou dobu to byla učebnice velmi dobrá. 

 Štorch byl i jedním z průkopníků pozdějších „škol v přírodě“. Konal s předměstskou 

mládeží mnoho dobře připravených zájezdů do hor a do Jugoslávie. 

 Jeho zábavně poučné knihy z pravěku (hlavně proslulí „Lovci mamutů“), které razily 

nový směr v literatuře pro mládež, si získaly velkou oblibu i v mnoha cizích zemích. 

 Desáté výročí smrti Eduarda Štorcha je jistě příležitostí připomenout si dílo  

tohoto významného pracovníka v oblasti dějepisné výuky. 
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b) Z Pustého vrchu 

Kolem Vrátenské hory se honila bouřlivá předjarní mračna plná vody. Déšť na spadnutí.  

Ale silnější než obava z promoknutí, je zvědavost: co přimělo někdejšího pana učitele a později 

spisovatele, jehož dílo znají děti v mnoha zemích světa, aby se na dlouhá léta usadil právě 

v Lobči, typické pohraniční vesnici na rozhraní mělnického a mladoboleslavského okresu? 

 Před dvěma desítkami let tudy procházela hranice neslavného protektorátu. Ztracená 

varta. Trochu jako z jiného světa jsou dvě vilky na stráni Pustého vrchu, z nichž horní patřila 

Eduardu Štorchovi, v dolní žijí tři sestry jeho ženy. Jedna z nich – paní Jandová – věnuje 

pozůstalosti Eduarda Štorcha všechen volný čas. Shledává a třídí jeho zápisky roztroušené  

po listech papíru, vypráví o něm dětem, které sem občas na svých školních výletech přicházejí. 

Tak se také prvně ocitly v rukou jeho dosud nepublikované, neznámé poznámky, které na onu 

první a vlastně jedinou otázku odpovídají s až překvapující obšírností. 

 „Mně osobně dal osud Lobeč do vínku. Když jsem si tu na Pustém vrchu zbudoval roku 

1934 letní chatu pro penzijní odpočinek v rodném kraji své ženy, netušil jsem, že se ocitám 

uprostřed velikého pravěkého sídliště. Na každém kroku okolo chaty nacházel jsem množství 

archeologických památek a z okna jsem se díval na pozemky, do nichž tisíciletí vepsala  

své dějiny.“ 

 V době, kdy Štorch do Lobče přichází, je oblast zcela stranou zájmu archeologů.  

Vždyť tehdy psal jeden ze znalců tohoto území – universitní profesor dr. J. V. Šimák: 

„Nekonečný pustý les nepoznal obyvatelstva snad za celá tisíciletí. Nikde tu není stopy pravěké 

minulosti, krom osamělých lovců nikdo sem nezabloudil…“ 

 Snad byl na počátku náhodný nález pazourkového hrotu, střepu z neolitické nádoby, 

kdoví. Jisté je, že Štorch, řídící učitel A. Jech a všichni jejich dobrovolní a nadšení pomocníci 

– ať to byly školní děti, Václav Šimon z Doubravice, truhlář Václav Medonos a jiní – začali 

shromažďovat nejdříve ve škole a později ve Štorchově vile nálezy, jejichž počet přesáhl v roce 

1950 patnáct tisíc! (Všechny sbírky jsou dnes v muzeu v Liberci.) O jakou práci šlo, 

poznamenává Štorch ve svých zápiscích: 

 „Naše sběratelská sezóna je omezena na dobu jarního orání a na dobu po sklizni. Jindy 

nejsou pozemky přístupné. Na jediné procházce po polích se nasbírá až padesát, po dešti i více 

pazourků… Zemědělskými pracemi jsou nádoby a větší střepy v půdě ležící nadrobno drceny, 

a i kamenné zbraně bývají často poškozeny…“  

 Popis nálezů ze sídliště, které podle Štorchových záznamů zaujímá plochu padesáti šesti 

hektarů, je obsáhlý a je to spíše materiál pro odborníka. Pro nás je zajímavá druhá stránka  

této práce. Jestliže byla činnost autora Lovců mamutů, Bronzového pokladu, Osady Havranů  



115 

 

a mnoha dalších knih rovnoměrně rozložena mezi Lobeč a Prahu, přitahuje Lobeč Štorcha 

postupně natolik, že jí zasvěcuje celý zbytek života. Tady píše Minehavu, rozšiřuje  

svou pozornost i na vzdálenější Hradsko a jako první a dosud jediný spisovatel u nás se inspiruje 

událostí z roku 805, jejíž význam a všechny okolnosti nejsou prakticky podnes objasněny  

ani oceněny. Tehdy podnikl Karel Veliký válečné tažení do Čech, aby upevnil svou císařskou 

slávu a rozšířil křesťanství mezi pohanské Slovany. Toto tažení, jako ostatně všechny křižácké 

výpravy, bylo spíš nesmírně drzou a nelítostnou loupeží, která skončila právě  

na Hradsku – Canburgu (loni zde byl zahájen rozsáhlý archeologický průzkum). 

 „Zastavený příval“ – tak se Štorchova kniha o této události jmenuje – není jeho dílem 

nejlepším a nepatří mezi literární skvosty, ale v jednom směru je její hodnota nesporná. Vychází 

v roce 1940, v prvním roce okupace, bezprostředně po mnichovských jednáních, v době 

obrovských zklamání a nejistoty. A v této době končí Štorch svou knihu slovy: 

 „Slavný příběh z roku 805 bude nám na věky připomínat nezdolnou pevnost a statečnost 

našich dávných předků, kteří nám tenkrát tuto krásnou zemi zachránili. Po více než tisíci letech 

stojíme tu pevni a nezlomeni, neboť zůstávajíce věrni nehynoucí památce předků, věříme 

v šťastnou budoucnost drahé vlasti…“ 

 Letos uplyne od Štorchovy smrti deset let. Mnohé z jeho plánů nebyly  

uskutečněny – ani velkorysý archeologický průzkum lobečského sídliště. Zůstaly  

však po něm knihy, které čtou chlapci a děvčata u nás, v Japonsku, ve Francii, v Bulharsku  

a dalších zemích se stejným zaujetím jako před léty jejich předchůdci. 
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c) Šel jsem vlastní cestou 

Úryvek z V. kapit. knihy Zdeňka Flejberka o Eduardu Štorchovi, poctěné 1. cenou v literární 

soutěži „Šrámkova Sobotka 1964“. Kniha vyjde ve Východočeském nakladatelství k 90. výročí 

narození tohoto klasika dětské literatury v roce 1968. (Pozn. red.) 

 … takže výsledky uvedených výchovných snah Štorchových byly znamenité.  

Nejen výsledky sportovní a zdravotní, ale právě on je výsledky výchovné. A přirozeně,  

že i také velmi povzbuzující, třebaže na všechnu práci byl Štorch zcela sám. Hlavní nesnází byl 

předně nedostatek času, aby bylo možno se věnovat dětem úplně. Štorch neměl ve školní 

povinnosti nějaké úlevy a mohl tudíž eubiotickou výchovu mládeže provozovat převážně  

jen v době mimoškolní, což naprosto nestačilo. Jevil se také nedostatek peněžních prostředků. 

Tu a tam se mu sice podařilo vydobýt na úřadech nějaký groš, ale přesto spočívala většina 

nákladů na něm samotném. Od dětí nevybíral nikdy žádných příspěvků. Vedl je však k tomu, 

aby tam, kde selhala finanční pomoc, se nevzdávaly, aby důvěřovali svým schopnostem  

a nacházely cestu řešení v každé situaci. 

 Štorch by býval rád rozšířil a prohloubil svou činnost. 

 Z občasného působení se měla vyvinout do budoucna systematická a trvalá práce, 

zahrnující velký okruh mládeže, celou Prahu. Štorch provedl v tom směru řadu návrhů.  

Tak např. navrhoval zřídit „Dětský okres“ v zahrádkách petřínské stráně (viz čl.: „Dětský 

okres“ v Ped. Rozhledech, XXIX, 1919). Jeho síly však k uskutečnění nestačily, když ani úřady 

ani obec neprojevily o věc nějaký zájem. Štorch myslil, že se mu záměr podaří provést alespoň 

v malém měřítku. Žádal proto ke konci roku 1922 o úřední přeložení na uprázdněné místo 

učitele obecné školy Budovcovy na Malé Straně, kde by měl s dětmi blízko do petřínských 

zahrad. Tato škola byla blízko jeho pražského bytu, takže mohl býti s dětmi po celý den 

pohromadě a mohl se s nimi stýkat i v době mimoškolní. Byl přesvědčen o tom, že má-li býti 

výchovná činnost úspěšná, musí žít vychovatel s dětmi ustavičně. 

 Okresní školní inspektor i městský školní výbor Štorchovu žádost doporučily a zemská 

školní rada měla jen přeložení potvrdit. Však také v archivním fondu min. škol. ono „pouhé“ 

potvrzení je možno vyhledat. Doznalo onoho památného dne v dějinách naší pedagogiky formy 

výnosu pod č. IIA 12458 ai 1922, č. z. š. r. 126137 z 29. 12. 1922 a doslovně se v něm praví: 

 „Zemská školní rada nevyhověla žádosti pana Eduarda Štorcha za přeložení  

na uprázdněné místo učitelské při Budovcově obecné škole, ježto tu není služebních ani jiných 

zvl. zřetele hodných důvodů…“ 
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d) Stále oblíbený autor 

Dnes si připomínáme desáté výročí úmrtí Eduarda Štorcha, známého spisovatele adresujícího 

své dílo převážně dětem a mládeži. Narodil se v Ostroměři u Hořic, a proto ho počítáme  

mezi spisovatele patřícími našemu kraji, i když témata jeho děl nejsou bezprostředně spjata 

s východními Čechami, a i když svým významem přesáhl hranice regionální literatury.  

Jeho knihy se těší mimořádnému zájmu našich dětí, jak dokazují výsledky posledních 

čtenářských anket; méně už je známo, že Štorch pronikl v překladech do světa jako málokterý 

český autor. 

 Učitele Štorcha, který se původně ve svém volném čase zabýval archeologií, přivedla 

k literatuře snaha zpestřit a doplnit neurčitý obraz doby předhistorické,  

o níž až do jeho vystoupení věděli více jen odborníci. Proto se s úspěchem pokusil  

o rekonstrukci životního stylu člověka pobývajícího na našem území v pravěku a na úsvitu 

dějin. Plastickou a názornou představu o této době evokují za pomoci Burianových ilustrací 

Lovci mamutů, Bronzový poklad, Hrdina Nik, Minehava, U Veliké řeky, Osada Havranů a jiné 

práce. 

 Důležité je, že dětští čtenáři ani v nejmenším nepociťují, že jsou při četbě poučováni  

a vzděláváni. Přispívá k tomu autorův dar plynulého a dramatického vyprávění a další důležitý 

činitel, který rozhodoval o úspěších jeho spisů – líčení vzrušujících osudů dávných lidí, plné 

dějových akcí a napětí. Štorch se přitom dovedl oprostit od neblahého působení té části 

dobrodružné literatury, která si nekladla vyšší cíle. Sám totiž při vytváření dobrodružných 

příběhů nerezignoval na hodnoty umělecké a nepovýšil dějové napětí na základní prvek svého 

díla. A přece v jeho době část úzkoprsé kritiky jeho práce nevítala a vyslovovala obavy 

z nadměrné dobrodružnosti a „indiánštiny“. Je mu jen ke cti, že ani za této situace  

od svého promyšleného plánu neustoupil. 

V literatuře pro mládež představuje ojedinělou tvůrčí osobnost už tím, že se úzce 

specializoval na určitý okruh tematický a žánrový, že z něho nevybočil a zůstal mu po celý 

život věrný. Proto také mohl prohlubovat svou odbornou připravenost a literární žánr neustále 

zdokonalovat. Zároveň se však musel v pozdější tvorbě bránit tomu, aby se z jeho povídek, 

tematicky příbuzných, nestalo schéma. 

Ve většině svých knih plnil Štorch naléhavé úkoly a požadavky společenské. 

Štorchova tvorba má také své problémy, které jsou většinou původním znakem toho,  

že autor razil v dětské literatuře nové cesty a nebál se rizika experimentu. Nedovedl se vždy 

vyhnout jednotvárnosti při výběru výrazových prostředků, vracel se k vyzkoušeným zápletkám 

a motivům, nevyřešil důsledně jak znázornit řeč primitivního člověka. 
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e) Před deseti roky 

26. června 1956 zemřel učitel a spisovatel Eduard Štorch, významný pedagogický pracovník, 

který po první válce stál v řadách těch, jejichž jméno je spojeno s úsilím o reformu školy. 

V prostředí proletářských dětí na Mostecku a v Libni, v široce rozvětvené činnosti učitelské  

a kulturní, se pokoušel o spojení sociálních, mravních a zdravotních hledisek a porozuměním 

pro volní rozvoj žáků. Za velkých překážek vybudoval Dětskou farmu, která byla předzvěstí 

budoucích škol v přírodě, a stejným průkopníkem byl i v realizaci zimních a zahraničních 

školních zájezdů. Nemalý význam měly i jeho objevné archeologické práce, které vzbudily 

zájem odborníků, a kterých využíval nejen ve vyučování, ale i jako spisovatel literatury  

pro mládež, zvláště v knihách Minehava, Bronzový poklad, Hrdina Nik, i v jiných, 

vycházejících dodnes nejen u nás, ale i v řadě cizích zemí. 
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f) Eduard Štorch v hořickém muzeu 

K desátému výročí smrti Eduarda Štorcha připravilo hořické muzeum ve spolupráci s Komisí 

pro zpracování literární pozůstalosti Eduarda Štorcha výstavu „Eduard Štorch – spisovatel“. 

Muzeum tak s vděčností vzpomíná památky spisovatele, který muzeu odkázal celou  

svoji pozůstalost. 

 Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic. Po dokončení studií 

v Hradci Králové si zvolil učitelskou dráhu, které zůstal věrný po celý život. Na začátku století, 

po příchodu do Prahy, se začíná hlouběji zajímat o archeologii a odtud vedla již přímá cesta 

k jeho literární činnosti. 

 Na základě archeologických nálezů, které objevil s dětmi, jež učil, v Praze a blízkém 

okolí a vida zájem dětí o tyto nejstarší dějiny národa, pokouší se o zvrat ve vyučování historie 

na tehdejších školách. Doporučuje vyučování dějin od nejstaršího období – objevení se člověka 

na zemi. 

 Tato myšlenka se ale nesetkala s porozuměním ze strany zkostnatělých a byrokratických 

rakouských úřadů. Proto Štorch volí druhou cestu, jak seznámit děti s nejstaršími dějinami 

lidstva – literární činnost. Vytkl si úkol seznámit děti s nejstarším historickým obdobím  

až do příchodu Slovanů. A tento úkol dokonale splnil. Od nejznámější jeho knihy „Lovci 

mamutů“ až k vylíčení Starých pověsti českých. Dnes ho již znají děti nejen u nás,  

ale i za hranicemi. Dosud byl přeložen do více jak deseti jazyků. S „Lovci mamutů“  

se seznámily děti např. i v Japonsku. Jen málo dětských knih je tolik poutavých a zároveň tolik 

dětem dávajících. Výchovný zřetel, který Štorcha neopustil v žádné z jeho knih, byl použit  

v tak vhodné míře, že Štorchovy knihy čtou se zájmem i dospělí. Eduard Štorch je dnes  

již klasikem naší literatury pro mládež. 

 Na výstavě jsou soustředěna skoro všechna vydání, kromě posledních v Brazílii  

a Jugoslávii. Výstava je moderně instalována a doplněna katalogem. O životě Eduarda Štorcha 

a jeho vztahu k Hořicím promluví A. Jilemnický. Výstavu instaloval Stanislav Makarov. 

Výstava bude zahájena v neděli 29. května v 10 hodin. 
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g) Eduard Štorch očima ilustrátorů 

(K desátému výročí spisovatelovy smrti a k připravované výstavě v hořickém muzeu.) 

 Dnes je již nezbytnou složkou literárního díla jeho výtvarná stránka, která s ním úzce 

souvisí. Stačí si jenom připomenout úspěchy našich ilustrací na mnoha mezinárodních 

výstavách a soutěžích.  

Hodnotit kvality je dosti obtížné. Eduard Štorch, rodák z Ostroměře, byl především 

spisovatelem knih pro mládež. Napsal mnoho a mnoho knih, které se dodnes čtou. Hodně  

jich bylo vydáno i v cizině, snad ve všech světových jazycích. Nejznámější jsou jeho Lovci 

mamutů, potom následuje Osada Havranů, Hrdina Nik, Bronzový poklad, V šeru dávných věků 

a mnoho dalších.  

Nejvýznamnější místo ve výtvarném ztvárnění Štorchových knih patří Zdeňku 

Burianovi. Ilustroval snad všechny jeho knihy. A dělal to dobře. Vždyť pracoval na vědeckém 

základě, spolupracoval s archeology, společně s nimi rekonstruoval archeologické vykopávky. 

Samozřejmě, že do toho dal ještě něco svého, něco ze své fantazie.  

Jeho ilustrace pro svoji věrnost a kvalitu si vypůjčili i Slováci, Němci, Francouzi, 

Japonci a Rakušané.  

Kromě Buriana se tímto zabýval i Jan Konůpek. Ilustroval jeho Osadu Havranů, Hrdinu 

Nika, Rod volá a mnoho dalších. I když byl předchůdcem Buriana, nevedly si jeho ilustrace 

špatně. 

A potom už následuje celá škála ilustrátorů.  

Pokud se týče ciziny, i oni měli své ilustrátory. Jugoslávci Žejko Marjanoviče, Poláci 

Wladyslawa Karu. 

Z toho všeho je vidět šíři a bohatost Štorchova díla, které sdružilo kolem sebe tolik 

výtvarníků. O pravdivosti tohoto tvrzení je možno se přesvědčit v hořickém muzeu. 
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Příloha č. 4: Fotografie rodného domu Eduarda Štorcha v Ostroměři 

 

 

Příloha č. 5: Fotografie rodného domu Eduarda Štorcha v Ostroměři 
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Příloha č. 6: Fotografie Muzea E. Štorcha        Příloha č. 7: Busta Eduarda Štorcha v Ostroměři 

                     a K. Zemana v Ostroměři                         od Josefa Bílka                                              

     

 

Příloha č. 8: Lázně Vojtěcha Štorcha na Pražském Předměstí u Hradce Králové 

 



123 

 

Příloha č. 9: Učitelský ústav v Zieglerově ulici v Hradci Králové 

 

 

Příloha č. 10: Bydliště Eduarda Štorcha v ulici Elišky Krásnohorské v Praze 
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Příloha č. 11: Muzeum Eduarda Štorcha                Příloha č. 12: Hrob Eduarda Štorcha                        

                        v Lobči                                                                     v Lobči 

   

 

Příloha č. 13: Vojtěch Štorch                                             Příloha č. 14: Eduard Štorch 
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Příloha č. 15: Eduard Štorch                                   Příloha č. 16: Eduard Štorch 

      

 

Příloha č. 17: Eduard Štorch                                    Příloha č. 18: Eduard Štorch 
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Příloha č. 19: Chata na Lobči 

 

 

Příloha č. 20: Eduard Štorch na bruslích 
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Příloha č. 21: Václav Deyl                                Příloha č. 22: Emanuel Miřiovský 

      

 

Příloha č. 23: Božena Štorchová                                 Příloha č. 24: Božena Štorchová, 1908 
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Příloha č. 25: Božena Štorchová                  Příloha č. 26: Božena Štorchová u Labe, 1910 

                  

 

Příloha č. 27: Božena Štorchová s přítelkyní        Příloha č. 28: Manželé Štorchovi 

                        u Kokořína, 1910 
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Příloha č. 29: Eduard Štorch jako asistent u rentgenu za první světové války v Karlíně 

 

 

Příloha č. 30: Operace za první světové války v Karlíně 
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Příloha č. 31: Operace za první světové války v Karlíně 

 

 

Příloha č. 32: Operace za první světové války           Příloha č. 33: Eduard Štorch v uniformě          

                        v Karlíně                                                                        během první světové války 
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 Příloha č. 34: Vojenská posádka v Karlíně 

 

 

Příloha č. 35: Přednáška Eduarda Štorcha v Divoké Šárce 
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Příloha č. 36: Sarajevo, 1922 

 

 

Příloha č. 37: Sarajevo, 1922 
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Příloha č. 38: Mostar, 1922 

 

 

Příloha č. 39: Korčula, 1922 
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Příloha č. 40: Korčula, 1922 

 

 

Příloha č. 41: Cetinje, 1922  

 

 



135 

 

Příloha č. 42: Dubrovník, 1922 

 

 

Příloha č. 43: Boka Kotorská, 1922 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Příloha č. 44: Ugljan, 1922 

 

 

Příloha č. 45: Božena Štorchová na lodi s přáteli v Bašce, 1910 

 



137 

 

Příloha č. 46: Baška, 1910  

 

 

Příloha č. 47: Božena Štorchová v Bašce, 1910 
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Příloha č. 48: Manželé Štorchovi na Ugljanu, 1914 

 

 

Příloha č. 49: Štorchovi s přáteli a dětmi na Ugljanu, 1914 
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Příloha č. 50: Božena Štorchová na Bílé skále v Libni, 1913 

 

 

Příloha č. 51: Žáci měšťanské školy v Jindřišské ulici na kluzišti Dětské farmy v Libni, 1927 
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Příloha č. 52: Třídní fotografie žáků ze školy Na Korábě v Libni, 1904 

 

 

Příloha č. 53: Třídní fotografie žáků ze školy v Jindřišské ulici, 1931/32 
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Příloha č. 54: Vchod Dětské farmy v Libni 

 

 

Příloha č. 55: Školní vyučování na Dětské farmě v Libni 
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Příloha č. 56: Schůze malých farmářů, Sachem vykládá na Dětské farmě v Libni 

 

 

Příloha č. 57: Senoseč na Dětské farmě v Libni 
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Příloha č. 58: Malí farmáři na Dětské farmě v Libni 

 

 

Příloha č. 59: Dobrodružná plavba aneb trosečníci na Vltavě 
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Příloha č. 60: Příchod prezidenta Masaryka na Dětskou farmu v Libni, 1926 

 

 

Příloha č. 61: Prezident Masaryk s dětmi na Dětské farmě v Libni, 1926 
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Příloha č. 62: Prezident Masaryk přihlíží přípravě polévky na Dětské farmě v Libni, 1926 

 

 

Příloha č. 63: Prezident Masaryk na Dětské farmě v Libni, 1926 
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Příloha č. 64: Popradské pleso, 1920 

 

 

Příloha č. 65: Pustevny, 1917 
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Příloha č. 66: Božena Štorchová s přáteli v Divoké Šárce, 1911 

 

 

Příloha č. 67: Božena Štorchová v manželově pracovně 
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Příloha č. 68: Knovízské jámy v Přemyšlení, 1911 

 

 

Příloha č. 69: Osada žárových hrobů na Maninách, 1912 
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Příloha č. 70: Exkurze na Hradsko vedená Eduardem Štorchem, 1941 

 

 

Příloha č. 71: Eduard Štorch ve své pracovně 
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Příloha č. 72: Úmrtní oznámení 

 


