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Alberto Vojt�ch Fri�, �eský etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel se narodil   
8.9.1882 v Praze v rodin� právníka a nám�stka pražského primátora Vojt�cha Fri�e. 
Od mládí vykazoval výjime�né nadání v p�írodov�dných oborech, byl velmi 
samostatný, originální a vybojovával si sv�j vlastní sm�r života. Již v 15 letech  byl 
považován za výjime�ného znalce kaktus� ve st�ední Evrop�.  

Když mu v roce 1899 celá jeho sbírka kaktus� zmrzla, rozhodl se založit novou a to  
z kaktus�, které si sám sesbírá. V letech 1901- 1929 podnikl sedm cest do Jižní 
Ameriky a  jednu do Severní, p�i kterých  se soust�edil jednak na sb�r kaktus�, 
jednak na objevování nových kon�in.:Sbíral p�i tom etnografické materiály a poznával 
život indiánských kmen�.  

 

 

 

 

V létech 1903–1913 žil více v Paraguayi, Brazílii a Argentin� než doma. Jeho první 
cesta vedla do oblasti Mato Grosso, ale musel ji p�ed�asn� ukon�it, protože utrp�l 
t�žká zran�ní p�i st�etnutí s jaguárem. Nejd�íve se dlouho lé�il mezi indiány, ale  na 
dolé�ení se vrátil do Evropy. To, že zabil jaguára mu p�ineslo mezi indiány velkou 
úctu a vážnost a pomohlo mu p�i jeho dalších cestách. Vynikal humánním p�ístupem 
k domorodc�m, pochopením jejich mentality a um�ním komunikovat s nimi.  



Na své druhé cest�  strávil delší �as u indiánského kmene �amakoko v povodí �eky 
Paraguay a oženil se zde s indiánkou Lora-y (�erná kachna). Zde se mu asi v zá�í 
1905 narodila dcera Hermína. O její existenci se Fri�ova �eská rodina dozv�d�la až 
tém�� po sto letech. 

Ze své t�etí cesty  p�ivezl z Ameriky do Prahy indiána �erwuiše z tohoto kmene. Fri� 
ho p�edstavoval p�i svých p�ednáškách, ale hlavním d�vodem jeho p�íjezdu byla 
snaha objevit p�í�inu záhadné nemoci, která decimovala jeho kmen. Fri� cht�l, aby 
jej prohlédli zdejší léka�i a skute�n� byl objeven p�vod choroby - dosud neznámí 
st�evní parazité,  a byl nalezen i zp�sob lé�by. V roce 1909 p�i své �tvrté cest� 
dopravil �erwiuše a pat�i�né léky zp�t.. 

Na své páté cest� v roce 1919  vystupoval nejen jako cestovatel a v�dec, ale také 
jako jako kulturní a propaga�ní vyslanec �eskoslovenské vlády. Po návratu ze této 
cesty se  oženil a jeho vnuk Pavel Fri� se nyní snaží zvýšit pov�domí o svém d�dovi.  
Práv� on a jeho žena  byli v roce 2000 iniciátory cesty �eských filma��  po stopách 
�erwuiše, p�i které byla nalezena Hermína a asi 200 dosud žijících p�ímých 
Fri�ových potomk�.  

 

 

 

Byl považován za nejv�tšího soudobého znalce kaktus�, sbíral je všude, od Mato 
Grossa p�es Gran Chaco až po Andy, ve St�ední i Severní Americe. Popsal desítky 
nových druh� a shromáždil nejv�tší a nejcenn�jší evropskou sbírku kaktus� své 
doby. Ta ale  zanikla b�hem druhé sv�tové války, kdy mu kaktusy ve sklenících 
zmrzly. Zpopularizoval p�stování kaktus�, zejména ve st�ední Evrop�. Jeho objevy 
byly rozsáhlé, ale horší byla publikace výsledk� a tak mnoho jím objevených druh� 
bylo nakonec p�isouzeno jiným, protože je podrobn� a p�esn� v�decky nepopsal. Jen 
nkolik druh� kaktus� je pojmenováno po n�m. Jeho velkou botanickou prácí je „Index 
kaktus�“ a jedine�ný herbá�, který je sou�ástí sbírek Národního muzea.  



Fri� b�hem svých cest navštívil desítky indiánských kmen�  a podle jeho vlastních 
slov  to byly velmi krásné  roky,  cítil prý se  u nich  lépe než v pražské 
malom�š�ácké spole�nosti. Sestavil slovníky 36 indiánských jazyk�,  po�ídil stovky 
fotografií z oblasti Gran Chaca a jihozápadní Brazílie.a získal  tisíce p�edm�t� denní 
pot�eby indián�. �asto se jednalo o jedine�né materiály vypovídající o tom, jak tito 
obyvatelé prales� žili p�edtím, než byli zásadn�ji ovlivn�ni civilizací, nebo vym�eli. 
Hlavním jeho dílem v oblasti etnografie je  populárn� nau�né, ale i po v�decké 
stránce velmi p�ínosné dílo  „Indiáni Jižní Ameriky“, ve kterém popsal jejich život a 
zvyklosti..  

Jako znalec indián� a etnograf dosáhl mezinárodního uznání  a získal popularitu 
zejména v zahrani�í, zatímco v �echách byl p�ehlížen. Také mnoho jeho sbírek 
skon�ilo v zahrani�í, zejména v New Yorku a v Petrohrad�,  jen malá �ást je 
v Náprstkov� muzeu. I v�tšina jeho odborn�jších prací o indiánech vyšla v cizin�. 
Velké úsilí v�noval vzájemné popularizaci zemí, byl autorem desítek �lánk�, 
publikovaných v dobových �asopisech a novinách v �ad� evropských a 
jihoamerických zemích..Vedle odborných  knih psal i dobrodružné knihy pro mládež, 
ve kterých  �erpal ze svých zážitk� na cestách. Generace �tená�� dobrodružné 
literatury prožívaly jeho p�íb�hy z knížek „Strý�ek indián“, „Dlouhý lovec“ a „Hadí 
ostrov“ s ilustracemi Zde�ka Buriana, které  byly u nás velmi populární a do�kaly se 
n�kolika vydání.  

Po banálním poran�ní onemocn�l tetanem a 4.prosince 1944 v Praze zem�el. B�hem 
své nemoci a umírání léka��m pe�liv� popisoval své pocity a stavy, aby tak co 
nejvíce prosp�l léka�ské v�d�. Celý sv�j život byl nucen bojovat  proti m�š�áckým 
tradicím, intrikám a dogmatismu. Mnoho jeho poznámek a dosud nepublikovaných 
prací po jeho smrti zmizelo.  

 

Vypracoval: ing.Ji�í Valenta 
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