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A. V. FriË, jeden z nejzn·mÏjöÌch a nej˙spÏönÏjöÌch Ëesk˝ch cestovatel˘, se narodil v roce 1882
v Praze, do v·ûenÈ a zn·mÈ rodiny. Jeho tatÌnek,
pr·vnÌk, zast·val funkci n·mÏstka praûskÈho prim·tora, jeden z jeho str˝Ëk˘ byl zn·m˝m revolucion·¯em z roku 1848, druh˝ byl ¯editelem N·rodnÌho
muzea a t¯etÌ majitelem velkÈho obchodu s p¯Ìrodninami. To jistÏ p¯edznamenalo z·jmy a smÏrov·nÌ malÈho VojtÏcha, kter˝ se uû jako kluk zajÌmal
o pÏstov·nÌ kaktus˘. Jako anekdota p¯itom znÌ d˘vod, proË se na nÏ zamÏ¯il: Pr˝ chtÏl vytrestat str·ûnÌka, kter˝ mu pravidelnÏ prohled·val kapsy, jestli
nep¯en·öÌ do Prahy p¯es potravnÌ Ë·ru, tzv. akcÌz,
nezdanÏn· vejce (ve filatelii na to m·me upomÌnku
v podobÏ zn·mek potravnÌ danÏ). Mal˝ FriË si proto
opat¯il kaktus, o kter˝ se str·ûnÌk p¯i prohlÌdce popÌchal. (Historka je Ëasto uv·dÏna v jeho ûivotopisech, a pokud nenÌ pravdiv·, je alespoÚ dob¯e vymyölen·.) VojtÏch pak pr˝ dal kaktus za okno, a po
Ëase s p¯ekvapenÌm zjistil, ûe nevzhledn· rostlina
kr·snÏ vykvetla. PozdÏji o tom napsal: ÑZ tak neforemnÈ, nevzhlednÈ rostliny, kter· mohla mÌt pro
mne v˝znam jenom potud, pokud slouûila mi za n·stroj odplaty, vyvinovala se kr·sa, jakou jsem dosud
nepoznalÖì. NadöenÏ se vrhl na
studium novÏ objevenÈho oboru, kde
mu byl r·dcem a
uËitelem Frantiöek
Seitz (1831 ñ 1909),
o p˘lstoletÌ staröÌ
zap·len˝ kaktus·¯.
V tÈ dobÏ byl uû na
odpoËinku, a nemÏl ani svou slav-
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nou sbÌrku (o kterou ho p¯ipravil
nezd·rn˝ syn, kter˝ ji zastavil jinÈmu zahradnÌkovi). FriË ve svÈ prvnÌ
knize Mezi indi·ny vzpomÌn·, jak
se jako kluk doptal v zahradnictvÌch na starÈho pana Seitze
a vyhledal ho v hospodÏ U CÌsa¯ovsk˝ch, kde obÏdval dröùkovou
polÈvku. AË to byla jeho prvnÌ n·vötÏva v hospodÏ,
mÏl na sobÏ kr·tkÈ kalhoty a ze ûidle nedos·hl po¯·dnÏ nohama na zem, objednal si ji takÈ, se sodovkou, a se Seitzem zap¯edl ¯eË. StarÈho pÏstitele
tenkr·t jeho mladick˝ z·jem tak okouzlil, ûe se mu
stal uËitelem a dokonce i p¯Ìtelem. Poradil mu nÏkterÈ postupy, jak levnÏ vybudovat hodnotnou sbÌrku: ÑTakÈ jsem se musel svÏ¯it starÈmu p·nu
o svÈm st·le jeötÏ trapnÈm stavu finanËnÌm ñ ale on
mnÏ pochopil a povzbudil. Poradil, jak moûno rozmnoûit rostlinu a vymÏnit za jinou a ûe i tak lze se
dopracovat pÏknÈ sbÌrky. To byl m˘j prv˝ p¯Ìtel ñ
opravdov˝ p¯Ìtel. P¯es to, ûe byl mezi n·mi rozdÌl asi
50 let, p¯ece jsme se mÏli r·di. Navz·jem jsme se
ch·pali: j· rozumÏl jeho vzpomÌnk·m na zaölÈ ml·dÌ, kdy on zaËÌnal pr·vÏ tak jako j· tehdy ñ on mÈ
touze po budoucnosti aû budu moci za¯Ìdit vöe dle
svÈ v˘le. Vz·jemnÏ jsme si takÈ svÏ¯ovali svÈ radosti i starosti a rozdÌlu st·¯Ì jakoby mezi n·mi nebylo.
ÿÌdil jsem se jeho radou a mÏl jsem jiû vÌce ötÏstÌ ve
hled·nÌ kaktus˘. Poradil, ûe nenÌ t¯eba dlouh˝ch doporuËenÌ a protekcÌ (jichû jsem byl vûdy nep¯Ìtelem),
abych se dostal do sklenÌk˘ botanickÈ zahrady. Cig·rko otev¯elo zadnÌ dvÌ¯ka. V KinskÈho zahradÏ nalezl jsem trosky slavnÈ sbÌrky a levnÏ po öest·ku
st·val se majitelem ne sice vz·cn˝ch druh˘, ale velk˝ch, star˝ch rostlin.ì
Seitz byl tehdy povaûov·n za p¯ednÌho odbornÌka
v oboru pÏstov·nÌ kaktus˘ a FriË byl jeho velmi
˙spÏön˝m û·kem. Literatura uv·dÌ, ûe uû ve sv˝ch
patn·cti letech byl oslovov·n naöimi i zahraniËnÌmi
pÏstiteli a obchodnÌky se û·dostmi o urËenÌ druh˘.
To je dobr˝ p¯Ìklad toho, ûe i se skromn˝mi prost¯edky a v mladÈm vÏku je moûnÈ dos·hnout velk˝ch ˙spÏch˘, pokud si ËlovÏk vybere obor, kter˝ je
perspektivnÌ a v nÏmû souËasnÏ prozatÌm nep˘sobÌ
mnoho odbornÌk˘. TÌm se m˘ûeme inspirovat i dnes
a ve filatelii.
FriËova sbÌrka kaktus˘ dÌky tomu rychle rostla,
a jeötÏ jako neplnolet˝ si na nÏ dokonce z¯Ìdil v SokolskÈ t¯ÌdÏ t¯in·ct metr˘ dlouh˝ vyt·pÏn˝ sklenÌk,
kter˝ mu pomohl vybudovat Seitz (pronajal pro nÏj
od mÏsta pozemek). V roce 1899 vöak cel· sbÌrka
umrzla. FriË se potÈ rozhodl
zaloûit novou, z kaktus˘, kterÈ si s·m sesbÌr·. V prvnÌch
t¯ech desetiletÌch dvac·tÈho
stoletÌ podnikl sedm cest do
JiûnÌ Ameriky a jednu do Se-

vernÌ, p¯i nichû se vÏnoval sbÏru kaktus˘, ale i objevov·nÌ nov˝ch konËin a sbÏru etnografick˝ch materi·l˘ o divoce ûijÌcÌch indi·nsk˝ch kmenech. Na
cest·ch po¯izoval botanickÈ a etnografickÈ fotografie a je povaûov·n za pr˘kopnÌka ËeskÈ krajin·¯skÈ
a cestopisnÈ fotografie.
Na svou prvnÌ cestu do Ameriky se vydal jako devaten·ctilet˝, proti v˘li svÈ rodiny, kter· si p¯·la, aby
vystudoval pr·va. Jel naprosto s·m, a v Americe z˘stal s mal˝mi p¯est·vkami vÌce neû deset let. éil s indi·ny v jejich osad·ch, jako jeden z nich. Z˙ËastÚoval se jejich loveck˝ch i v·leËn˝ch v˝prav, zhotovil
p¯itom tisÌce fotografiÌ a sestavoval slovnÌky jejich jazyk˘. Prov·dÏl archeologickÈ vykop·vky, z nichû zÌskal velkÈ mnoûstvÌ p¯edmÏt˘, kterÈ jsou nynÌ zastoupeny v mnoha muzejnÌch sbÌrk·ch ve svÏtÏ. Uv·dÌ
se, ûe na poË·tku jeho dobr˝ch vztah˘ s indi·ny byla neöùastn· p¯Ìhoda, kdy p¯i lovu jagu·ra jej poranÏnÈ zvÌ¯e napadlo a tÏûce zranilo; to, ûe p¯eûil jeho
ÑobjetÌì a jagu·ra nakonec zabil, povaûovali domorodci za nadp¯irozenÈ, a FriËe proto p¯ijali za svÈho.
LÈta prvnÌ svÏtovÈ v·lky nedobrovolnÏ str·vil doma, kde si zaloûil novou sbÌrku kaktus˘. Po vzniku
republiky p˘sobil kr·tce v jejÌch diplomatick˝ch
sluûb·ch, ale uû v roce 1923 znovu odjÌûdÌ do Ameriky, do USA a Mexika, tentokr·t s cÌlem objevovat
a shromaûÔovat kaktusy. Popsal mnoho jejich nov˝ch druh˘ a velkÈ mnoûstvÌ jich p¯ivezl do Evropy,
ËÌmû se zaslouûil o vlnu z·jmu o jejich pÏstov·nÌ. Ta
pak trvala aû do druhÈ svÏtovÈ v·lky (vzpomÌnku na
to m·me ve zn·mÈ povÌdce Karla »apka). Na dalöÌ
cestu, tentokr·t do JiûnÌ Ameriky, se vydal v roce
1926, a kdyû se o t¯i roky pozdÏji vr·til, byl nadöenÏ
p¯ivÌt·n jako v˝znamn˝ cestovatel a objevitel.
Za mimo¯·dnÈ cestovatelskÈ a objevitelskÈ ˙spÏchy FriË jistÏ vdÏËil svÈ odvaze, cÌlevÏdomosti a tvrdohlavosti, coû jsou vöak vlastnosti, kterÈ mu nep¯inesly jen p¯·tele. J. HladÌk v jednom z jeho ûivotopis˘ uv·dÌ: ÑO jeho velmi odv·ûnÈ, nepoddajnÈ a bou¯livÈ povaze kolujÌ nesËetnÈ aû neuvÏ¯itelnÈ, ale skuteËnÈ historky. SvojÌ povahou i p¯Ìstupem si mnohdy
udÏlal nep¯·tele i s·m, ale jak to u n·s b˝v·, kdyû nÏkdo vynik· a je ˙spÏön˝, najde se mnoho z·vistivc˘
a dalöÌch nep¯·tel.ì To se projevilo za protektor·tu,
kdy FriË musel odejÌt do ˙stranÌ, protoûe proti nÏmu
vystoupili jeho nÏmeËtÌ odp˘rci z ¯ad p¯ednÌch kaktus·¯˘. Wikipedie uv·dÌ, ûe to bylo i na protest proti
okupaci: ÑOkupace zastihla FriËe v Praze. Na protest
proti nÌ odmÌtal opouötÏt sv˘j byt. Jeden kaktus, kter˝ si p¯ivezl z cest, ˙dajnÏ pojmenoval po Hitlerovi.
Kdyû mu jeden n·vötÏvnÌk pogratuloval k tÈto skvÏlÈ
myölence, kter· se bude okupant˘m jistÏ lÌbit, FriË ho
uzemnil koment·¯em, ûe to udÏlal proto, ûe ten kaktus je nedomrl˝, nemocn˝ a brzy chcÌpne. PotÈ mu
uk·zal n·dhern˝ a zdrav˝ kaktus, kter˝ pojmenoval
po Einsteinovi (Rebutia einsteinii).ì
O smutnÈm konci slavnÈho cestovatele HladÌk pÌöe:
ÑOn, kter˝ v dûunglÌch Amazonie byl mnohokr·t
smrtelnÏ zranÏn, nemocen, uötknut hady, napaden
a zranÏn jagu·rem i otr·ven˝mi öÌpy nep¯·telsk˝ch
domorodc˘, kter˝ proûil neuvÏ¯iteln· dobrodruûstvÌ, ˙trapy na cest·ch, zem¯el 4. prosince 1944

v Praze paradoxnÏ na otravu krve po n·hodnÈm
zranÏnÌ o h¯ebÌk z kr·lÌk·rny.ì
Potomci A. V. FriËe ûijÌ a zajÌmajÌ se o dÌlo svÈho
p¯edka. U n·s je to vnuk Pavel FriË, v JiûnÌ Americe
potomci jeho indi·nskÈ dcery, kte¯Ì dosud nosÌ jmÈno Fric.
FriË zanechal i v˝raznou stopu v literatu¯e. Napsal
¯adu dobrodruûn˝ch knÌûek pro ml·deû (Dlouh˝ lovec, Str˝Ëek Indi·n, HadÌ ostrov a dalöÌ), z nichû nÏkterÈ ilustroval ZdenÏk Burian. Byl vöak i autorem
odborn˝ch pracÌ o indi·nech a rovnÏû o sv˝ch milovan˝ch kaktusech. Na jejich poËest si s·m dal jmÈno Lovec kaktus˘.
Ve zn·mkovÈm obrazu vidÌme portrÈt cestovatele
v pozadÌ s mapou jihoamerickÈ Paraguaje; v levÈ
ruce drûÌ cigaretu ve öpiËce (coû je v souËasnÈ dobÏ boje proti kou¯enÌ uû neobvykl˝ detail zobrazenÌ).
Obr·zek vych·zÌ z fotografie, vystavenÈ nap¯Ìklad
na webovÈ str·nce Klubu p¯·tel StarÈho SmÌchova
ñ SlavnÈ osobnosti v dÏjin·ch Prahy 5 (FriË˘v d˘m
st·l v KoöÌ¯Ìch). N·mÏtem kresby na FDC jsou kaktusy, maska a mikroskop.
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