
Eduard Štorch - Sachem 
 

skautský vedoucí, vášnivý lyžař, pedagogický průkopník a zakladatel 

rodinného skautingu 
 

Eduarda Štorcha si mnozí spojují pouze se slavnými Lovci mamutů nebo Osadou 

Havranů. Životní příběh rodáka z Ostroměři, inovátora, archeologa, 

spisovatele, skauta a výjimečného pedagoga, je přitom mnohem pestřejší. 

Začal přesně před 140 lety, 10. dubna 1878 (┼ 25. 6. 1956). 

 

 
Eduard Štorch (Foto: Wikimedia Commons) 

Nejvíce úsilí věnoval Eduard Štorch, skautským jménem Sachem, po celý 

život dětem. Klukům ve skautském oddíle na pražském Libeňském ostrově, se 

kterými prováděl archeologické výzkumy, žákům ve školách, chudým dětem v 

útulně, malým sportovcům, pro které organizoval lyžařské zájezdy na hory, 

i dobrodruhům, s nimiž vyrážel na dlouhé tábory k Jadranu. 

Štorch byl velmi aktivním členem hnutí reformní pedagogiky. Soudobému 

školství vyčítal například nepřiměřenost osnov, to, že žáky vede jen k 

mechanickému opakování, že potlačuje jejich individualitu nebo nerozvíjí 

děti ve schopnosti pozorovat, reflektovat a dávat věci do souvislostí. Za 

ideální považoval všestranný rozvoj, tedy něco, co dobře znal ze skautského 

oddílu. 

Po celý život se obětavě věnoval dětem, aktivně upozorňoval na jejich 

špatnou sociální situaci i problémy soudobého školského systému. Pro-

sazoval podporu sportovního vyžití dětí i učení na čerstvém vzduchu. Kvůli 

svému veřejnému vystupování prakticky celoživotně bojoval s nevolí úřadů, 



nikdy se ale nevzdal. Všechny své prostředky vždy investoval do dětí a 

zemřel ve velké chudobě. Dětskou farmu vybudoval za 16 000 Kčs, které 

obdržel od Národního muzea za svou archeologickou sbírku. 

Zdroje: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/rodinny-skauting 

Na začátku skautského, „pracovního” roku je jistě vhodné si br. Sachema 

připomenout (i když skautská křižovatka připomněla 140 let od jeho na-

rození https://www.skaut.cz/storch_inovator/). Ve wikipedii např. nalez-

neme informace, a sice že: vycházel z  Ideologie eubiotiky neboli dobro-

žilství, dnešním jazykem zdravého a přírodního životního stylu - ta se 

prolínala celou Štorchovou pedagogickou činností. Prosazoval ji velmi ra-

dikálně, roku 1929 napsal: „Stát, národ, společnost lidská buď se postaví 

na základ eubiotický, anebo propadnou degeneraci a zahynou".   

Kromě volnočasových aktivit skautského typu propagoval Štorch též školy 

v přírodě. Tím nemyslel dvoutýdenní rekreační pobyty, jaké se tak označují 

dnes, ale internátní školy využívající v maximální míře pobyt i výuku pod 

širým nebem nebo alespoň vzdušných místností s velkými okny.  

Jeho inspirací, zmíněnou v knize Dětská farma, byla první moderní škola 

v přírodě, lesní škola otevřená 1. srpna 1904 v Charlotenburgu u Berlína, 

či „open air school” otevřená roku 1907 v Bostall Wood u Londýna, a dále 

Dětská osada ve skotském Edinburgu. Řada takových škol existovala ve 

Francii, Itálii a USA. V Československu se plán lesní školy v Kostelci nad 

Orlicí z roku 1907 nakonec neuskutečnil, pokus olomouckých pedagogů z roku 

1923 sice získal i finanční podporu města, ale byl kvůli údajným zdravotním 

rizikům záhy po zahájení úředně zakázán. V Praze se o sadovou školu pokusil 

v Kinského zahradě sociální úřad města Prahy, avšak školské úřady se 

zasadily o její zrušení. Nejúspěšnějším pokusem tak byla právě Štorchova 

Dětská farma, která po 8 let působila s oficiálním souhlasem školských 

úřadů, než její další činnost znemožnila výpověď z pozemku. 

Štorchovy nároky na otužování dětí byly velmi radikální. Pro první fáze 

proměny československých škol Štorch navrhl:  

a) Rozmnoží se a zvětší se okna ve 

třídách. Jsou pak otevřena stále. 

Za chladného počasí se děti teple 

obléknou.  

b) Odstraní se celá jedna stěna 

učebny, takže z uzavřené učebny 

vznikne krytá veranda.  

c) Zřídí se lodžie, otevřené vzdu-

chu a slunci, kde děti odpočívají 

na lehátkách. V zimě jsou děti 

dobře zabaleny. Ustoupiti nelze!" 

(Dětská farma, 1929, str. 152)  

Na Dětské farmě v Libni skutečně takovou otevřenou verandu vybudoval a 

používal (pro případ špatného počasí, jinak se učilo venku). 
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