Eduard Štorch
český pedagog a spisovatel pro mládež
* 10. 4. 1878 Ostroměř, + 25. 6. 1956 Praha
Eduard Štorch se narodil v dělnické rodině. Studoval na vyšší reálce v Hradci Králové, odkud
přestoupil na učitelský ústav. Po maturitě (1897) učil na školách v Podkrkonoší a na Mostecku, od roku
1903 v Praze. Nevěnoval se ale jen pedagogické činnosti, ale zajímal se i o život hornických rodin,
studoval historii a prehistorii a hodně času strávil s dětmi, pro něž založil na Libeňském ostrově
jakousi školu v přírodě Dětská farma. Usiloval také o reformu výuky dějepisu. Z původně časopisecké
stati Člověk diluviální vznikla roku 1907 stejnojmenná povídka, která se později stala základem pro
Štorchovu nejslavnější knihu Lovci mamutů (1918). K té postupně přibyla celá řada povídek a románů,
v nichž je zobrazen život od konce starší doby kamenné přes dobu bronzovou a železnou,
velkomoravské období až po budování přemyslovského státu. Štorch přistupoval k jejich psaní po
důkladné přípravě a mnoho z popisovaných věcí si ověřoval v praxi (štípání pazourků, rozdělání ohně,
zhotovení luku). Léta 1919-21 strávil v Bratislavě jako školní inspektor, pak se zase vrátil zpět do
Prahy a věnoval se učitelskému povolání a po odchodu do důchodu převážně literární činnosti.
Z jeho bohaté tvorby uveďme jen několik titulů: Čarodějův učedník, U veliké řeky, Osada havranů,
Minehava zobrazující mladší dobu kamennou - některé se staly i podkladem úspěšného ﬁlmového
přepisu s populárním J. Bartoškou v hlavní roli. Dobu bronzovou přibližují mimo jiné prózy V šeru
dávných věků, Bronzový poklad, Volání rodu. Době železné se věnují například knihy Zlomený meč či
Junáckou stezkou. Štorchova díla z mladšího období už tak úspěšná nejsou (Hrdina Nik, Libuše a
Přemysl, Meč proti meči).
Velký význam Štorchovy literární činnosti spočívá v tom, že dokázal pomocí napínavého děje
dobrodružných příběhů - a často za přispění vynikajících ilustrací Z. Buriana - přiblížit už řadě generací
mladých čtenářů dávnou minulost.
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