Břetislav Štorm je je~ním z umělců,kteří si přes
všechna úskalí času zachovali jednotný charakter
výtvarného projevu~ Jeho dílo je podřízeno promyš~
lené úvaze,kresbami,které jsou nejvlastnějším pro~
jevem jeho výtvarného zaujetí,se vine·klidný zákonitý vÝ~bj,bohatě čerpající z tradice. Jeho projev
je csobitý a osamocený a proto zcela nenapodobitelnÝe V kresbách se zrcadlí obsah i řád gotiky, v
mnohých se ozývá kompozice obrazů kodexu Manese i
půvab bible Velislavovy,ovšem pronesené ryze dneš~
ním výrazem,krásu gotických záměrů nově rozvádějí
cím. "Miluji pozdní gotiku", prohlašuje veřejně v
eseji "Rozhovor o ume ní II (1943); ta jemu poutavým
pr-amenem rytířství v řádu duchovním i svě t ském , 11-:;
povědí vznešené renesance,doby polyhistorů,doby osobností se širokým ťvůrč.ím rejstříkem, osobností
suverénně platných Ve výtvarném umění, ve věde, v
architektuře i v literatuře~
Položil jsem záměrně vedle sebe gotiku a rene~
sanci jako zrcadla Štormova tvůrčího rozmachu. Nebot je-li pro nějyna jedné straně typická skladba
gotiky, nese nápln jeho tvorby šíři zcela renesan~
ční: je malířem,kreslířem,architektem,současněvýtvarným teoretikem, znamenitým znalcem památek i
spisovatelem, krátce je při všem, CQ má co dělat ~
uměním. A ovšem zdařile
se projevuje i v řemesl
ných oblastech,které jsou s uměním spjaty,navrhuje
šperky,tvoří návr~y na gobeliny,na nábytek a vazby
knih,navrhuje úpravy zámeckých z8nrad i pomníků. A
vše tvoří s jedinečným vkusem a mimořádnou citlivostí"
. Skutečným pramenem,z něhož prýštila síla jeho uměleckého projevu, však byla heraldika. Její řád v
go~ickém rozkvětu se
ho zmocnil úsporností sv~
dikce i škálou til;),:tur ·a vnikal do prací li terárních i kreseb tl LoJ.e'b. Uchvacovala ho lapidárnost,
jíž he r e.Ld.í.kc LlL··J8 Vyj6l1j "i t vše pociEtatné a právě
1
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svou strohostí zasíli t cllLl'aznost myš l.enky Pog.obne
i jeho kresby,opírEjící se o heraldickou népln,vyznávaly svou podmanivost prostou VyV0zenou linkou~
jejíž úspornost byla nejsilnejší tlumočnicí jeho
csobitého projevu 0
.
Heraldika pro nej není Ilvěcí minulosti nebo lehkomyslného romantismu c Je jedním z úhelných kamenů
ústavy společnosti' Cl, sáleží na nás,abychom orlstranením umrtvujícího nftnosu ozdobnického pojetí zna~
ku a přédsudku. o jeho smy-slu a už.ívzinf dali novodobé společnosti,vco jípr6.vem náleží." (Heraldika
a naše doba. In: Casopis Rodopisné spolecnosti če
skoslovenské v Praze, XVII.- XVIIr./1945-1946, c"
1-4, s.79-85).
.
B-č,-::tjclav Štorm se narodil 21. 6.1907 v Řevničově

nr. Hé_ovnicku,kde joho otec byl ~~a:r·;8Stl13.11 na l;líst-

ním ná dr-až.í , Ji~ v d.ětství ho zalj.jaly pcvěsti o
l'Ytíl'ích~ jichž prostřednictvím se poprvedostal i
Je pozl1.:í.ní heralcliky~ Dětské zaujGtíbylo pak posíLcno , když se l ' odi n a přestěhovala do Rakovníka,
kter:" dosud žil z tradice svého velkého o~~iVova
telo :6iLmunda Wintra. Vystudoval tu reálku a bi',1 1c m
::3tuc~ií S lítostí p:ř'ihlížel,
aksemilovanó mě s t o ,
tol- vvoucně Wintrem obd.ivoVané,snaží oprostit od
nário su historie a pr-oná.knout dós:r;ólečcmství mo~'
clel'ních dnešku vyhovtrj f c ch sídlišt. Posilovala ho
jedil1ě slova jehoprof'esora kreslení R. Pucholda,
ktérýučilmladého studenta. nejen citu k:
pamá ťkám
a.·k uměleckému odkazu dávných dob, ale drtl 'mu do
ruky štětec a barvy a učil ho, jak jimizacházeto'
, Ve vyšších třídách se Štorm stává čilým spólupracovníkem h~ktograf'ovaného tř{dníhočasopis.u.V n8m
se poprve objevují jeho práce g:raf'ické, dřevoryty,
_.exlibris i první pokusy z oblasti hera1<iik:y.. .
Jeho první veřejné heraldické dí~o ~E3. objevuje
záhy po skončení středoškolských. studií •. Doclnes
zdobípró.h děkanského kostela v Rd:ovníce bar-evná
mozaika s pe Li.kánem a anaky orlice t: raka (1926).
í
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d::cuhou státní zkoušku a studia končí, po té
v r l "1
odchaz í:
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Je~ř~lož8n do Bratislavy a poslézoydo Košic;odkucl
se vrací až roku 1939 s .posledními Cechy, kteří na
Slovensku pracovali
V březnu 19,10 je př-e Lož.on na
,,,
' , .;)e povo lan
' d o ml.
okresnl, urad
v MV;ku
elnl , a1 e zany
nisters'l;'1l1 veř'ejných prací, odkud ~e v roce 1943
nasazen jako pomocný dělník do Ceskomoravských
strojíren v Libni~ Od roku, 1940 bydlí ve Všenorech
'0. denně musívlalcem dojíždět za zaměs"t;náním.
. Vál.ecné z pr-ávy , nedostatečná péče o jídlo 2. poměry
v zames'l;náYl..í nepřízniv8 působily na j oho zdre;ví a
tak se v roce 1944 a 1945 byl nuce~ podrobit těž~
kýrn střevním operacím" Týden po posledním chirurgickém zákroku 14" únore, 1945 prožiJ letecký útok
na Prahu, při němž jedna z bomb zas6hla nemocnici
na Karlově J;léi.městí v Pr2ze, kde byl Do~pitalisován"
naštěstí nevybuch'l.e. e. krf-tce poté se stona vr6.til
k doléčení domů do VšoDor t»
Na podzim t61"cŽl'OXU se vrácGil do prof-ce v ministerstvu veřejných prací ,odl-cud byl pře:.:nístěn jako
technický odborník do Národní kulturní komis8c Novému povolání se věnoval sn.Gsmírnouodpověc1ností
a prožil tu řadu pracovních změn,které neměly pří~
znivý vlivnaj oho již jeéL'1.ou tezce po s t.í.ž onou tě~
lesnou konstrukci~ Jeho dávná choroba se pak ozvala v nové drastičtějšípodobě a ll. února 1960 u:"
končila jeho život y necelých 53 letech. Byl I-'ohř~
ben na hřbitůvku nad svým milovaným zú.votřím ve
Všenorech"
•
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Jcr8s1ířs~cé tvorby Břetislo,va Štorma jsou
t':cnci.encemi kresby dvacá-
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~~oto,že velmi uršitě ~~7, napovídají celou Dozděj-
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Jcubismu; z nich se pak vyv'i.nu.l,a snaha o Olst '11neární formu~nčkdy podepřenou mekkou barevností a;'"
lcvareloV'ého doprovodu. Takové kresby ur-č ova'Iy r anou tvorbu malíi~ Jana Bendy,To~en,Hrstky,HanyDostalové,Emanuela Frinty,Josefa Símy,generace,v níž
jedním z posledních byl i Štorm~ Bylo v nich znát
snahu o jistou naivnost ovšem v dobrém smyslu,kte;..,
rá se projevovala plachou linií a v podstatě teprve napovídala budoucí naděje. Ovoce tohoto pojetí
se objevovalo v literárních revuích, méně již v
knižních doprovodech, nebot tehdejší výzdoba knihy
dosud tonula v realistických kresbách klasiků a
mladá tvorba se v nich'uplatňovala jen mimořádně,
nejspíše v bibliofilii.
Nejstarší práce Štormovy jsou poznamenány zauje;'"
tím pro kontrast cerné a bílétvyhovuje jim grafická technika dřevorytu a linorytu. V ní tvoří řadU
v
,
. ' 1
v
1
v 't . 1
1 ze rVl'kní.žrrí.ch
a dopf.sru.c
1 znacex pro pr-a e e a
ci, že dosahuje zdařilých úspěchů. Záhy převádí
černobílou grafickou techniku i do kreseb a zjištuje že takový výraz dobře vyhovuje reprodukci v
caso~isech i v bibliofilských tiscích. Proto také
brzy nachází přijetí u různých vydavatelství i u
soukromých knihomilských editorů~ Z této produkce
možno . připomenout zejména dvě ukázky oné doby':
Kuncířův "Kalendář na rok 1928" a T1Z n aky stavu duchovního" vydané roku 1929 v Olomouci (I) ..
V téže době objevuje i možnosti jiného proJevu
ve své práci,použití tužky a její různé sytosti •.
Kreslí do dané plochy obrazy postav opatřené symbolickými atributy. I tu se ozývá jeho zaujetí pro
gotiku,postavy mají subtilní protáhlou podobu a u:
místění má řád gotických předlóh. V tomto pojetl
byl vytvořen doprovod knížkyB .. Benetky ,VlSlužebníci
a přátelé boží v České zemiflv(19~8), která zejména
pro své kresby nalezla přízen u bibliofilské obce.
Z ,téže doby jsou i kresby li: rytířské povídce,která
vyšla v roce 1928 v "Lidov' ',;',. listech~; uvádin je
v

Sl kresebnou tvorbu Stormovu..
~,
Ryze heraldickou nápl~ mají kresebné doplclcy le~áků flSocietatis Ideis Restituendis l1 (1929) kde se
Storm spolu s Rudolfem Mikutou uplatnil i jako o~
sobitý t~ůrce grafické úpravy .. Jeho kresby organicky doplnov~ly články a statě a vytvářely tak v
letácích forraátu A 1 půvabné grafické obrazce
Časovým a vývojovýrn srovnáním uvedených prací
lze dojít k závěru,že první kresby vysloveně ši;ormovského char~~teru s~ .na veřejnosti .objevily asi
roku 1927.. Bylo to v druhém roce jeho vysokoškolskÝch studií, kdy Se seznámil s řadou průbojných
kolegů ~ dlouho
byly
jeho
s
kultury';
Teigem - i s různými pracovníky v
tak mohl. své výtvarné i osobní názory třibit. při:..
znavé:l,ze prof.Blažíček ho na vysoké škole linie nenauě í.L" a Že Vij ediný a vždy
milovaný učitel byl
Rudolf Puchold,profesor kreslení na r&<ovnické reálce"; brzy se Ve svém výraze zcela osamostatnil a
získa.l zájem o svoji_tvorbu. Je to patrné na řadě
reprodukovaných kreseb, z nichž více Je věnováno
heraldickým motivůrn. Toto období je charakteriso~
vSno zejména ilustracemi k Herwigovu l1Sv .. Šebestiá:"
;nu z Weddingu" (Kuncíř 1930),closud takřka dřevory
tovým způsobem komponovanými do černé podkladove
plochy a'jen ve figurách nacházejícími lineární upla.tnění.

Charakteristickou ,kresbou

tohoto

období je i
noviny 1931)
z Vlašimě či
Dubečského staví tu do dvou horizontů deset postav
českých světců; v horním poli pět v dolním rovněž
pět, s vyznačenímjejicha.tributů u nohou .. Postavy
premonstrátského řádu nalezly vynikající uplatnění
bílým řeholním rouchem, jež se dokonale odráží od
černé podkladové plochy.
V horní řadě vyniki ústřední postava z ak'Lada't eLe
řádu sv. Nor-bert a , kol.c n jsou seskupeny
clalší, na
uNebečeských premonstr,itů H (Kuncířovy
Po způsobu votivních obrazů Jana Očka

praV'ém rohu rytířsk~' JD.R Železn;i jako symbol sta~·
tečnosti II odhodlanosti ve středu dolní ř·ad.y sto:jí majest..á tní prelát b1 0 H u g o , p r a v o u st'r anu tu uzn;..
bl'. 'Abras;y-rnbol pokory v postavě pous t
hamn ze Střelmy.
Originál autor dodatečně okoloroval jerm1yml akva~
reloV'ými t6ny, jimiž vnutřní čistotu kresby )ešte
podtrhL.
V této kresbě však již zřetelně cítíme dalšíV'ývojový stupeň štormoV'a projevu~ I když v ní dosud
setrvává orámování černou plochou, vystupuje z ní
bohatá str~tura jeho typické linky, která se později stává jediným nositelem výrazu~
Zatímco jeho l1 č e rno bíl ému zaujetí!! jsoU dosud po':'
platny kresby prvních let třicátých - např , "Sv'~
Voj těch + drtlhý biskup pražský" (Archa 1929), frontispis z bibliofilie B.Bridela "Rozjímání o nebi v
noci na jitřní Božího narození ll (Olomouc 1931)
kresby z první verze jeho románu flVla(lařství Rů.že II
(Archa 1931) - čistá lineární kresba se objevuje V
bibliofilii P.Claudela "svaté obr6.zky č ské " (Kun;"
cíř 1933). Lze tu vidGt jistou kompoziční spojitost s tlNebem českých premonstrátů~; t aké zde je'
obraz rozvržen do dvou plánů, z nichž v horním vy;..
niká úst.řední postava barokního Pr8.~ského Jezulátt e provázená anděly a v dolÝ.lÍm tři postavy pat2'011Ů
Cesk6 zeme - sv.Lu&nily, sv~Jana Nepomuckého a SV.
Václava tlumocené Štormovým gO·bisujícím výrazem...
Palc následuje řada kreseb s 2'ytířskými i nerytířskými náměty,např.. "Koráb křižáků" v Lipanského
"Gedeonu" (1934), "Čeští duchovní rytíři" (Floriánovy Archy 1936), atd ..
V roce 1935 vychází bibliof'ilie "Báječná zvířata,
obludy a nestvůrytl (Babler-Durych,Olomouc); Štorm
tu do svého textu zařadil se2'ii he2'aldických oblud
podaných jemnou jistou kresbou.. Zjištujeme tu dvě
skutečnosti: že text psal a kresby kreslil
autor
již dobře poučený o řádech a pravidlech heraldiky
a že jo :pf:~al spisovatel s jemn;{'1tl. přídeehem i2'0nie,
é
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dovolen. a o. bč da , kdyby se i1l:hJA v hlu1,Ji 111.0 1' p-.r.''"'l-C';'
zjevil jeclnorožec; byl 1JY ihned uš
l,zabit 8. v~;:/n a
_-' ~
~ obyčv
.'
v ...
v
r a 1 b""y se zV.L.!.'etem
e jnvm
a pl'lrodonis:C
ným , Alo proti všemu opovržení a pr'o t í, všem d{'cl:ao
zum
peVt'l l'l d"
ských smyslů obludy a búj ečná z-,iřatb.
v
d
v,
v,
~ t, re ovoxu Z:-.Jl na strechach katecl.l'é5.1~kde vyplivuJl svou vodu lhostejně a posměvačlle l1 o
V dalš.ích kresbách je řada exlibris a znaků, navazujících Ba t2'8.ciční předlohy i v jeJ'ich duchu
v t
''/
}'
v
(
nove vCí,'onych; jmelll..1.jnlo alespon zrie.. i.CY s rrí.s ova't e Lo
Karla Schulzo, ar-chrlvář o l"l'antiška navrátila, spisovatele
Pavlo. Naumana , Bohumf r-a Lifky svnů Lad.Ls Lava
11':
<\.unCll'e
i znaky t2'adiční.; I'<:>-t2'1a Schwa2'zenb':'2'ga
rtl'7...,.
.
ných opatství 2. klášterú~ Zno.ky nejbližších přátel
p ak ulcLá dá kolem roku 1940 do svého armor-Lá Iu ,
.
Ve dnech 3.- 10.10.1937 byLa v r6.mci V...Akademic"1
m ..
v,.,
r
v
Ke:10 ..LYCi.J.~e uspo::cad3.na vysto.va Stormovvch kreseb
t1
vydé~n k ní katalog, kde byly někto2'é p;áce reprodu:':
kovány, l'Takladatelství Vyšehré1.d zaujal katalog natolik, že o dva roky později vydává samostatnou
"Knihu kreseb Břetislava. Štorma't, v níž ukázky dosavadní tvorby otiskuje. V úvodu ke "Knize kreseb"
připomíná Karel Schwarzenberg~že ttŠtormovo umG1Ú
j&ckoli založené na středověkých zásadách naprost~
není nějakým napodobením středověkých tva;ůl1 •
"Km.ha kreseb't je v poda t at ě úvodem dlouhé a
plodné soustavné práce v oblasti horaldiky jejímž
ovocem je sedm l1Erbovních knížek l1 vydaných'na léta
1935-1941. Vytv6.řela je skupí.na osobností které
společně tlumočily svědectví o možnostech dalšíhb
rozvíjení dávno vytvořeného her-a.Ld'í.ckého řádu ~Te
jich rede.kci vedl Bohumf r- Ilifka a Břetislav 8torm
!
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do nich uložil'nejpodstatněj soubor svých heraldických kreseb Je v nich uložena i řada odborných
uoz.na'bků a studijních výsledků jeho
heraldického
-, dárrí.,
"
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"
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bá
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Do souboru "Erbovních knížek" patří také Stormův
núvod do heraldik;vH (1940)" Vyvinul se z novinář;.,
skóho fejetonu,jímž chtěl autor podat stručný pře
hled pravidel heraldiky pro nejnutnější potřebu,
protože Sedláčkovy a Kolářovy spi~y i neocenitelná
tlHeralc1ika" Vojtěcha Krále jsou dávno rozebrány"
"Knížka je psána v otázkách a odpovědích způsobem
l
n a
"""ll
spa'vse zai b avnym nezV
s rozetnauxovym
na . pra,
C adech a kresbách rozvádí heraldické poučky,.
Štorm se tehdy po návratu ze Slovenska'do Prahy
ocitá v plném rozkvětu tvůrčího zanícení. Jestliže
nyní připomenu alespoň některé jeho kresby,pokusíro
se zachytit i jejich duchovní spřízněnost s význwmlými plody světové tvorby gotické.
Truc kresba rytíře Benedicite je odleskem gotických
náhrob~ích kamenů;jež štorm uviděl zejména v sove~
roněmecké oblasti.Tentýž ohlas lze najít i u kres;"
by l1Mrtvého biskupe-tf, kterou ozdobil Laz e ckóho 110_
dění královské" (Praha 1937); mimochodem př-í.pomf ná
náhrobky biskupů v katedrále magdebur ské , Předlohu
pro kresbu llErbu Kristova" z roku 1939 najdeme v
npnssionalu abatyše Kunhutyll. jde tu však o pouhý
inspirační zdroj ,nebot poj etí . a provedení Štol'mov8
se s touto nředlohou rozchází. Staročeskou básen
llVzývání Panny Marie II (Kuncíř 1937) ozdobil pře,
knáanou kresbou "Zvě s t ovánf " ,která může soutěžit s
půvabem madon rané italské renesance a zejména s
díly .Boticelliho či fra .Angelica: táž líbeznost
tváří Madony i anděla nesoucího korunu,jen včlene~
ní do vólného prostoru se od zdánlivé předlohy u:"
chyluje. Připomínka vlivu gotiky na Štormovo po~á
ní by nebyla úplná, kdybych se nezmínil nlespon o
dvou z jeho hojných kreseb sv.Václava .. V'roce 1937
nakroslil pro "Irí.dové nov í.ny" motiv 1ISV• V6c13.v"
a:Podiven l1 , jenž může Op8t ~)v,~ »omenou t obrizky slaí
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o

CJ

vných gotických knih, jc;Jc;;'1~li jsou "Li.be.r de pí.o t ua"

nobo IlVolislavova bible" jo tu tó.ž vodorovná obdélníková komposice,totéž schema dvou postav ovšom
v podání ryze štormovském@ Jiná kresba z roku 1944
připomíné. gotický skléí.dací oltář: na velký střední.
obraz sv. Václava navazují po stranách v podobě oltářních křídel vždy dva menší obrazy nad sebou, na
levé straně sv Prokop a pod ním sv$ Vít na pravé
straně sv& Vojtěch á pod ním sv" Norbert. vždy
se
znaky nebo atributy * Štorm dal pro své přátele obraz několikráte rozmnožit a kopie i originál koloroval; kolorovaných kopií pak ještě použil pro síň
umění k prodejné reprodukci v malém formátu e
Do posledního kreslířského období Štormova náleží jímavá kresba llRozloučení s Karlem Schulzemll
(Vyšehrad 1946). Popisuje ve dvou oblíbených hori~
zontech idealisovru~Ý pohřební kondillct,tvořený pod:"
Le popisu slavných středověkých pohřbil předstaVi
teli různých společenských tříd,rytířské, církevní
i prostého lidu, jež nesou znaky a svmboLy ; zajíma:..
vrJ. je skupina lapků a vandráků s heraldickými kyticemi vedená baziliškem, kterého Štorm navrhl pro
Schulze jako osobní znamení.
Není možno se zastavit u všech heraldických kreseb,
avšak nelze alespoň
několika slovy pominout
v
•
Stormovy kresby znaků e
Zpočátku si pro jejich ztvárnění oblíbil
gotický
štít vytvořený s architektonickou přesností z horní roviny a dvou bočních kruhových výsečí. Na této
téměř trojúhelníkové ploše
tvořil obrazy
figur
svým osobitým rukopisem ve velmi živém gestu. Později používal i tvaru
kolčího štítu, který volil
též pro znaky z pozdních heraldických období. Barokní štít se vyskytuje zřídka, Štorm jej užívá v
případech, kdy jde o zdůraznění vysloveně
barokní
tvorby. Pro kresby' městských znaků zásadně užíval
francouzského štítu. Starší erby kreslil se všemi
' me z i,. nl;:;l
. . mnono
1"
, h
..
att raObu t y,novG,
J1.El navr v
ucnyc
, Jen
V podobě štítu. Bylo-li třohr p~ipojit pismo,např.
9

u CLovíz,lcreEu.il jo
,rovnuž u exlibris, lede jen
vYJím86n~ jo d1vnl vysadit
~~~:·j~c:~ cz dob.l.L i)~1.flu. exli1:;:r:is, 'v
tvc,rníků.m velmi . činným; pokud
znaků , uchyloval se k~ znakům rOdiště,. bydliště nobo jíného vztahu k majiteli knižní značkyv
Ve třicá týeh a čtyřic6.tých letech vzzrí.ká vedle
kreseb řada náv~hů pro oblasti uD~leck6ho řemesla
a poclobné obory. Tak vytvořil asi 300 návr-hů fc_r... 1
.
1
.
,.
rn.cn raz:'."Ce c, z rrí.ch nčk t or-ó se znaky nebo figurwui
odvozcmými ocl patronů ko s t e Lů ,
.
Obr ac f se i k návrhům šperkl1-:; nábytku, :into.rzií Q
jiných užitkových předmětú, jež byly objednávány
Topičovýrn salónem, Síní uměnf ne-bo knihkupectvím U
zlatého klasu. K v§7>době bohatě užívn heraldických
rio t-í.vů , které pak rozvárlí v dokona'Lých vz or-ech intarzii i v bílé kráse stříbrného šperku~
n
. , J..' l ' L B ' " ·
v
.
P aaGs,':'."vCl.
er r. r-o t Ls Lav a Storna
od jeho kreseb i
od heraldiky zcola odvádějí, stává se pracovníkem
;i;átní památkové péče a pInE; so vrhá do této oblasti hotov pro ni obětovat V88. PIne si uvědomuje
svou odpovc'-nost zachr~ovat kulturní hodnoty čes:"
ké tradice n zcela ignoruje SYt:: již jednou poškozené zdraví~ A pracuje dooprsvdy až do posledních
sil,do začátku roku 1960,}(dy opouští své dílo, své
kresby, svou heraldiku i ostatní milované obory iH:..
Toké"tvůrčí Čil1l10sti a umírá dřív,než mohl zestárnout"
J'.
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(1)
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~ato

bibliofilie je první
Stormovou nejan v kresbě ale i v
doprovodu; v něm Štorm odkr~~á svůj obdiv i
úctu k heraldice a doufá, že se nestane před
mětem běžné potl'eey, ale uchová si důstojnost
a vážnost Zároven přiznává, že dosud není
fundovaným odborníkem heraldického oboru a
proto své nadšení tlumočí více ja1co laický
obdivovatel než ja1co specialista.
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ZNAKY STAVU KNEZS~~BO
CES~ICH.
/Znckov5 kniha stavu duchovního v zemích cen'r'.Th~
Olomouc, Družina literťtrní a umeléck5 1929. 37 s@
Seznam kreseb in: Břetislav Štorm. Pl'aha 1937@
Položka 23" ReL,: Akord, III@/1930, s 125~
BÁJEČNÁ ZVÍŘATA, OBLUDY A NESTVURY@
Olomouc, Babler & Durych 1932*
.
Seznam kreséb in: Břetislav Štorm. Praha 1937.
Položka 127
ZNAKY A PEČETĚ FARNÍCH ~ADů.
Erbovní knížka, 1937, s~51-56, obr@54
ZNAKY FARNfcH ÚŘADů.
Erbovní knížka, 1938, s418-20, obr.3.
ŘÁD SV LAZARA JERUSALÉMSKÉHO ..
Erbovní knížka, 1938, s .. 34-42,obr.8 ..
KOROUHEV OPATSTvf BŘEVNOVSKÉHO.
Erbovní knížka, 1939, s.42-45, obr.2 4
ZNAKY FARNfcH ÚŘADU.
EerbovRí.knížka, 1939, s.77-80, obr.5.
ŘÁD SV. LAZARA JERUSALÉMSKÉHO@
Erbovní knížka, 1939, sG88-89~ obr.2.
LEV KARDINÁL SKRBENSKÝ ZE HŘfŠTĚ.
Erbovn~ knížka, 1939, s~90-91, obr&l.·
NÁVRH NA VĚTšf ZNAK SLOVENSKÉHO· STÁTU.
Erbovní knížka, 1939, s~95, obr.1.
ZNAK Ř4nU MILICE J~ŽfŠE KRISTA, SVATÉHO DOMINIKA
A SVATEHO PETRA MUCEDNfKA.·
. .
Erbovní knížka, 1939, s.96-97, obr.1.
fl

Fj~Nf ÚŘAD V KM,ITKU NAD VLTAVOU.
Erbovní knížka, 1940, se~07-108, obr.l.
O ČESKÉM LVU A MORAVSK~ ORLICI.
Národní obnova, IV ./l{)·~ c.
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NÁVRAT BŘETISLAVA ŠTORMA o
N. Zengor. Erbovní sešit, 1968, Č 1,
s 6-7, obr.l.

Nap s a.L Zden~k

HER.t\TJDIKA L NAŠE DOBA"
ČBoopis Rodo~isné spo~e~nbsti ěeskoBlovenské v
Praze, 'XVIL-, XVIII /1945-1946, č.l-A, s 79-85 ,

BŘETI8I1AV ŠTOmn: A JAK DÁL$
napsal miloš ZárybnickÝ0 Heraldika bulletin pro
základní historické vědy, 111./1970: č .4, s. 53- 57,
obr.,3.
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BŘETISLAV ŠTORg~
Sbol'ník v'!istavy prací Břetislava Štorma', pořildc..né v
r6!IlCi V. Akad.omicl:ého t;ý'rln~ ve dnech 3.-· 10. říjÍm
~..,
1937" Př-e dml.uvu l"arT~léJ. Dr. . ~iAl j~08''''ta Dlr:1Daum?Va"
Doda t elc ' z 1'.1937 sGs-Grwíl Pl'. Bóhumf r Iri f'ka , Usp o-.
.
,
, .
ř2(1.o.l z. rite Zenger"
Prrmo.,. C::;skoslovan.':d:a :CUCCJ_OVD.
tisKárna 1937 < NOi'::tJ:'" .8 o'!:J:k'.p:ř·íl., j.l1wtl" •.obá Llca ,
Sbo:>:'ník je katalo~i;8:~l Štorm.ovy vý tv ar-né 1l1iter".rní
tvo:l.'by z let 1926-1937"
v
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o HERALDICKÉ KRESLĚ BŘETI8ĎAVA ŠTORNA.

Koč andr Lo , HeraldiJco., bu.l Lotí,n pro
základní hiscorické VGdy~ 1./1960, Čol, s.3-4:
Obl" .1.
.

Napaa'L Josef V.

,

./'.

YJ~IHA řJ~ESEF pŘETISLAVA ŠTORr1A"
Úvodní slovo napaa.L Karel Schwarze:e-berg.
Praha; Vyšehrad 1939~ Edice IÚ1ihy R6du.
107 sv, lrres1u
8 1 0- 9 7 e v '
,v
v
. "
Nejúplnější soubor kreseb B.S. knlzn0 vyd~nych•.
KroY!lG hera.ldických krp,seb obsahuje i prLÍ.co har,íogr2.fickó,na~cladatelskó značky,nó.vrhy pečetí círo a pod. Vyrb ar
v
kevnlch ura.~u
a usporauanl pre d Svo,vu je representD:tivn{ ukázkU .Štormovy tvorby.

na
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obr.2~

Rodokmr'~l, 1/1946, č'3, s<65-66~ obr.3.

o

v

BUDIZ PONECHMW HISTOHIKůld T'ílRZ.ENf ••
Hapsal Zdeněk NI. Zongol". Heraldika, bulletin pro
z ák l.adnf historické vědy , ,I , /rssa ' Vx- f lLl.I , Oo a 37·'~".~
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