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SLOVO ÚVODEM 
 
671 let poté, co byl na podnět císaře Karla IV. položen základní kámen hradu Karlštejn byl formálně založen zapsaný 
ústav Institut renesance kulturního dědictví. To je čistá náhoda. Ovšem stejně tak, jako za dob panování otce vlasti ani 
zrod Institutu nebyl projevem pouhé náhody nebo rozmaru. Byl reflexí na zrychlující se tep doby, ztrácející se puls 
společnosti... Císař Karel na něj reagoval uměním. Smělými vizemi, které prolínal s odkazy na ty nejušlechtilejší ideály a 
osobnosti z historie. S odstupem času je patrné, že jeho idea byla geniální. 
 
Každé umění je ve své podstatě dynamické, a proto jej není možné či žádoucí jednoduše zakonzervovat a následně věřit, 
že jeho puls se s časem nevytratí. Dají se zachytit pouze jednotlivé poznatky vztažené ke konkrétním okolnostem. Nicméně 
existují fenomény, které reflektují podobné závěry z různých poznatků. Tyto fenomény jsou principy, které jsou napříč 
obory, nejsou pouhou reflexí konkrétních okolností a individuálních dispozic a mají tudíž obecnější platnost. Naším 
záměrem je zabývat se těmito fenomény na poli kultury. 
 
Z tohoto úhlu pohledu je aplikace každého umění jako stavba velké budovy. Ta potřebuje svoje základy, jež drží celou 
stavbu, přičemž položení všech základů se řídí stejnými pravidly, mají totožný význam i účel pro funkci celé stavby a liší se 
pouze tím, v jakém prostředí se nacházejí a jak mohutnou stavbu budou podepírat. 
 
Na těchto základech mohou vyrůstat jak drobné užitkové stavby či naopak projevy tvůrčího ducha, které neaspirují 
na mohutnost a dlouhodobou prospěšnost. Tyto „užitkové“ stavby plní svůj účel do doby, než se vnější podmínky změní 
natolik, že jejich jednorázovost či závislost na tvůrci se ukáže být fatálním hendikepem a principiálním omezením. Potom 
velice rychle podléhají vlivům prostředí a změněným podmínkám. Zůstane-li něco po nich pro pozdější generace či 
následovníky, jsou to právě jejich základy a otisk v paměti společnosti. Pokud nedojde k uchování či jiné formě 
zaznamenání vzpomínek na zaniklou stavbu, ta se stává pouhou minulostí a její význam pro budoucnost v podstatě mizí.  
 
Má-li mít zamýšlené dílo větší dlouhodobější přínos pro společnost a ruku v ruce s tím i návratnost pro svého tvůrce, 
musí se jeho vnitřní stavba opírat o koncepci pilířů a nosných stěn, jež svým promyšleným uspořádáním a pečlivou 
výstavbou zajistí, že celá stavba odolá měnícím se okolnostem i podmínkám doby a rovněž nebude existenčně závislá na 
individualitě svého tvůrce a jeho osudu – jinak řečeno, bude disponovat klíčovými dispozicemi, jež jí umožní dlouhodobou 
samostatnou existenci pod vedením dalších správců. Schopnost stavby nezáviset na životním cyklu svého tvůrce, ale 
reflektovat jeho záměr a nadále jej přenášet napříč generacemi jeho následovníků, jež jí budou spravovat, je tím, co z ní 
dělá přesahovou a pro celé generace uživatelů prospěšnou stavbu. Takováto stavba tudíž musí stát na dobrých základech 
stejně tak, jako mohutné stromy se musí opírat o rozsáhlý kořenový systém. Nadto je její schopnost odolávat proměnám 
doby i změnám své správy daná přítomností nosné struktury – pilířů, vzpěr, a dalších nosných konstrukcí, které zajišťují 
její integritu a potenciál dlouhodobé existence. Vedle toho se ovšem s fenoménem jejího užívání pojí potřeba její efektivní 
správy založená na znalostí její vnitřní logiky (koncepce stavby). Teprve tehdy, když jednotliví tvůrci ctí původní určení 
stavby a k tomu jej rozvíjí podle svých vlastních vizí a upravují tak, aby i nadále byla užitečným dílem, a nikoliv pouze 
zastaralým reliktem doby, jež už dávno pominula, stává se tato stavba klenbou mezi generacemi, nositelem hodnot, 
oporou nezávislou na rozmarech. Pilíře a nosné konstrukce jsou pro stavbu tím, čím pro strom je jeho kmen. Oporou 
umožňující mu odolávat otřesům doby.  
 
I když bude stavba stát na pevných základech a opírat se o kvalitní nosnou strukturu, její skutečný potenciál 
na dlouhodobou perspektivu jí ovšem zajistí řád při její správě. Budou-li o ni její správci pečovat s rozmyslem, efektivně 
a s respektem k záměrům původního stavitele i ideám jeho následovníků, vydá ze sebe to nejlepší a její odkaz bude mít 
největší možnou váhu. Vhodné umístění, kvalitní kořenový systém a vhodný kmen reflektující specifika místa jsou tím, 
co potřebuje zdravý strom pro svůj růst. 
 
Reálný život každé stavby je tudíž závislý na jejích základech, opěrných strukturách a kvalitě správy, ale bez vlastních 
obyvatel, návštěvníků a vnějších stěn, stropů a střechy či interiérů by stejně postrádal smyslu a pozbýval svého účelu. 
Proto je jeho fasáda, rozložení místností, jejich vybavení, i vše, co souvisí s obyvateli tím, co jej činí živým a jedinečným. 
Jako strom má své listy a drobné větvičky, tak každá budova má svůj řád, okna, vchod či interiérové prvky a ty jí – spolu 
s jejím nezaměnitelným umístěním – činí jedinečnou součástí prostředí v němž se nachází. Individualita každého stvoření 
či díla se projevuje až tím, jak to se interaguje s okolím, reaguje na rozličné podněty a vědomě a dlouhodobě působí tak, 
aby naplnila svůj záměr. 

 

Jiří Altior  
zakladatel Institutu Renesance Kulturního Dědictví  



 

 
  

 

 IRKD – DLOUHODOBÁ VIZE   

DLOUHODOBÁ VIZE ROZVOJE A SMĚŘOVÁNÍ INSTITUTU 
 
Naplnění poslání Institutu renesance kulturního dědictví souvisí se schopností Institutu dlouhodobě 
realizovat svoje aktivity tak, aby jím rozvíjené tradice mohly účinně propojovat jednotlivé generace mezi 
sebou. Cílem projektu je tudíž dlouhodobé, efektivní a progresivní působení ve společnosti, a to na více 
trzích, platformách a sociálních vrstvách společnosti. Dlouhodobým cílem Institutu je vyvinout takovou 
metodiku a její reálné aplikační nasazení, aby Institut mohl efektivně a celospolečensky přínosně 
poskytovat svoje služby v kulturně a sociálně odlišných regionech napříč celým světem. Efektivním 
způsobem, jak toho docílit, je řídit se promyšlenou a efektivní metodikou a v každodenní praxi pravidly, jež 
budou s to zajistit kýženou stabilitu celého Institutu. Tuto metodiku a z ní odvozená pravidla lze souhrnně 
označit jako systém.  
 

 

Institut renesance kulturního dědictví dostává od svého zakladatele do vínku know how, které výše 
uvedené požadavky splňuje. Je jím jeho metodika zvaná „aplikovaná metafyzika na bázi virtuálního 
organismu“ (zkráceně „Aplikovaná metafyzika“) a systém pravidel ALCIOR – Aplicated Logic for 
Coding of Input-Output Relationships, což ve volném překladu znamená „aplikovaná logika vztahů 
mezi vstupy a výstupy“ (Dále též jen „Systém ALCIOR“ nebo jen „Systém“). 
 

 
Výsledkem realizace Systému by měla být po jeho aplikaci do reálného prostředí prestižní organizace 
disponující silnou vývojovou základnou, konceptem vzdělávání a širokou kontaktní a distribuční sítí 
nabízející koncepčně ucelenou paletu služeb a produktů na zvolených segmentech globálního trhu. Tato síť 
je koncipována jako virtuální, částečně autonomní organismus, který se vyvíjí přiměřeně aktuálnímu stavu 
trhu a své vlastní kondici, přičemž neztrácí ze zřetele vytyčené dlouhodobé záměry a cíle. Mezi ty patří důraz 
na užitečnost, propojení s místní kulturou a role systémového integrátora. 
 
Protože Systém ALCIOR obsahuje jak metodologickou, tak aplikační rovinu, nabízí v podstatě komplexní 
strategii řešící celou paletu úskalí, se kterými se obdobně rozvětvené systémy potýkají. Zvolený přístup 
eliminuje vysokou finanční nákladnost standardního řešení mechanismem adaptabilního evolučního růstu. 
Tento přístup se inspiruje v moderních informačních teoriích a systémech aplikujících umělou inteligenci. 
Zvolené řešení umožňuje, aby se na počátku většina pozornosti, zdrojů a úsilí soustředila na vybudování 
základní architektury a konstrukce celého projektu a aby zpočátku byly zprovozněny především nezbytně 
nutné organizační složky ve svém minimálním rozsahu, ale s důrazem na doladění do jejich naprosto 
perfektního provedení. Vlastní chod Systému zajišťuje, aby z této počáteční „mateční entity“ zasazené 
do vybraného minima kulturních prostředí (a platforem) mohl postupně vyrůst celý strom služeb, a teprve 
poté, aby se rozvětvila síť regionálních vzájemně komunikujících a synergicky fungujících provozoven a 
organizačních složek specializujících se na další kulturní fenomény. Celá struktura umožňuje průběžné 
přizpůsobování se měnícím se podmínkám na trhu i ve společnosti a zároveň své vlastní kondici. 
Adaptabilnost řešení tlumí výkyvy trhu i dopady různých ohrožení, kterým se už z principu nemůže žádná 
rozsáhlejší aplikace vyhnout. 
 
Zvolené kulturní fenomény – stará hudba, tradice, významné osobnosti, pamětihodnosti, čajová kultura – 
jsou zvoleny tak, aby umožnily přiměřeně svižný, ale přesto ještě harmonický rozvoj poskytovaných služeb, 
potřebného zázemí Institutu i Systému samotného. Fenomén staré hudby je fenoménem mezinárodního 
dialogu, neboť jak už si v době zániku Západořímské říše „poslední Říman“ Böetius všiml: „Hudba spojuje 
všechny národy.“ Fenomén tradic je meritem činnosti Institutu, a proto je přirozené, že již od začátku je mu 
zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Významné osobnosti – ať již historické či ty, které jsou stále mezi 
námi a je možné s nimi interagovat – reprezentují fenomén jedinečnosti, hrdinství a lidskosti. 
Pamětihodnosti jsou odkazem na ušlechtilé nebo jinak společensky významné projevy předchozích generací 
a jejich zapojování do soudobého kulturně-sociálního života společnosti je opět jedním z poslání Institutu. 
Fenomén čajové kultury je fenoménem každodenní očisty a osvěžení mysli i těla. Je cenově dostupnou 
relaxací, nenásilnou cestou k rozvoji osobnosti, místem synergického střetávání jedinečných talentů, 
řemesel, uměleckých forem, sociálních dovedností. Je kulturním svorníkem mezi národy. 



 

   

 IRKD – KONCEPCE INSTITUTU  

KONCEPCE INSTITUTU 
 
Aby Institut mohl realizovat svoje služby efektivně, dlouhodobě, společensky přínosně a ani pod tlakem 
proměňujících se okolností nesešel z cesty, jejímž smyslem je budování mezigenerační mostů a rozvíjení 
kulturních tradic, dostal od svého zakladatele do svého vínku koncepci ALCIOR – metodologický systém 
(dále jen Systém), který je navržen tak, aby z něj učinil efektivní organizaci s rysy flexibilního organismu. 
Protože počáteční vklad zakladatele do Institutu je především nehmotného charakteru, je na jeho členech, 
aby ku prospěchu rozvoje svěřeného Institutu využili duševního vlastnictví zakladatele, navázali na něj a 
rozvíjeli jej, jak nejlépe dokážou. 
 
Jádrem celé koncepce je Systém. Původní idea tohoto systému se zformovala v roce 1998, když zakladatel 
pracoval na své diplomové práci. Její ideou bylo vytvoření mechanismu, který by umožňoval efektivně 
působit ve vybraném prostředí, rychle a kvalitně mu porozumět, vysledovat jeho silné a slabé stránky, 
navrhnout služby a produkty, které by měly perspektivu a byly pro sledované prostředí přínosné, a to vše 
bylo zpětně implementováno do reality tak, aby se jednalo i přirozený, nenásilný a dlouhodobě udržitelný 
proces schopný vlastního evolučního růstu. Teorie, se kterou zakladatel přišel a o kterou se celý Systém 
opírá, se nazývá Aplikovaná metafyzika. Jejím cílem je neinvazivní, symbiotické a prospěšné dlouhodobé 
působení ve vybraném tematickém, regionálním a sociálně-kulturním prostředí. V průběhu dvaceti let 
byla celá teorie neustále rozvíjena, laděna, testována a mnohokrát podrobována zátěžovým zkouškám 
s cílem odhalit její principiální nedostatky a slabé stránky. Je s podivem, že se to doposud nepodařilo. 
Ukázalo se, jak složité je přijít s jednoduchým efektivním mechanismem, který nebude zcela závislý 
technice.  
 
Systém se zpočátku vyvíjel na platformě počítačových a deskových her, která je pro vývoj takovýchto 
aplikací vhodným prostředím. Následně, konkrétně v roce 2006, došlo k jejímu aplikačnímu nasazení na 
čajový trh. Této volbě předcházel pětiletý výzkum, který probíhal tak, že se zakladatel důkladně 
seznamoval s prostředím českého čajového trhu, působil na něm jak v pozici hosta čajoven a klienta 
čajových společností, tak studenta čajové školy Urasenke, zaměstnance čajoven nebo provozoval čajový 
klub asociace zaměřené na bojová umění. Až po této anabázi došlo na první reálnou aplikaci zásad 
Aplikované metafyziky. Byla založena společnost Neotea, která vybudovala několik vlastních čajoven. Při 
jejich výstavbě si ověřovala jednotlivé zásady Aplikované metafyziky a svým poznatkům přizpůsobovala 
svoje další kroky. Ukázalo se, že aplikační mechanismy vyžadují zcela jiný přístup, než bylo obvyklé, a tak 
muselo dojít k opakovanému ukončení rozdělaných projektů. Ty by sice ekonomicky a provozně fungovaly 
dobře, ale nebyly by s to dosáhnout požadovaných cílů. Po pečlivé analýze se nakonec ukázalo, že nelze 
rozvíjet všeobecně prospěšné služby (pro daný segment trhu) ve chvíli, kdy je jejich provozovatel 
standartním účastníkem trhu. Jednoduše shrnuto: inovativní přístup vyžadoval zcela nový přístup. Přesto 
se ukázalo, že ideový a koncepční rámec celého Systému je nosný a nevykazuje fatální defekty. 
 
Následovalo mnohaleté turbulentní období, během kterého bylo nezbytné věnovat maximum energie 
vývoji a rozvoji jednotlivých nástrojů – především analytických. Během těchto let bylo ukončeno působení 
společnosti Neotea a zakladatel se soustředil jak na vlastní rozvoj Systému, tak na studium 
monitorovaného trhu a jeho celosvětové parametry. Díky spolupráci s vedením Světové čajové unie a 
jednotlivými národními profesními organizacemi (boardy), okruhem lidí kolem soutěže Tea Masters Cup 
a dalšími obdobnými platformami z nečajových aplikovaných kulturních odvětví (např. World Martial Arts 
Union, Kolo International atd.) bylo nalezeno vyvážené řešení klíčových aplikačních otázek a celý vývoj 
Systému se dostal do nové fáze evoluce, který vyvrcholila přípravou na založení Mezinárodní čajové 
komory (International Chamber of Tea). Její realizací je pověřen tento Institut.  
 
Protože platforma staré hudby nese vhodné rysy kulturního, profesního i sociálního charakteru a nadto 
rovněž navazuje na hluboké informační kořeny, badatelské a edukační kořeny (obdobně jako čajová 
kultura, bojová umění, literatura, architektura či mnohá řemesla), byla zvolena jako druhý kulturní 
fenomén, na který se aktivity Institutu ve spojení s aplikací Systému dle vůle zakladatele mají zaměřit. 
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ZALOŽENÍ INSTITUTU 
 

 
 
 

Bezprostředním impulsem k založení Institutu bylo narození dcery zakladatele Dominiky. Na prvním snímku ji 
drží v náručí členka správní rady Katarína Baláková  Druhý snímek zachycuje úvodní schůzi správní rady  Zleva: 
předseda Adam Slavický, zakladatel Jiří Altior, členové Katarína Baláková & Ondřej Beneš. Foto: Erich Kříž. 
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ZAKLÁDACÍ LISTINA 
 

Zakládací listina je stěžejní dokument Institutu, neboť vytyčuje jeho dlouhodobé cíle, definuje poslání 
a stanovuje jeho vnitřní strukturu a hlavní pravidla jeho vnitřních interakcí. Dokument s takovouto 
vážností by neměl být bez vážných důvodů měněn. Přesto jsme se neobešli s jeho drobnou změnou, 
neboť hned na začátku se do něj vloudila epesní chyba – hrubka přímo v názvu Institutu. Po první řádní 
schůzi Institutu došlo k opravě jména a k několika jemným gramatickým korekturám Základní listiny.  
 
V průběhu roku 2019 vypracoval předseda správní rady Adam Slavický překlad ideové pasáže Zakládací 
listiny:  

 
 

Idea 
 

The Institute for Renaissance of Cultural Heritage (hereinafter referred to as the Institute) 
focuses on spreading and development of traditions and historical topics which form part 
of the universal cultural heritage. The Institute thus aims to prevent the decline of these 
traditions stemming from the accelerated lifestyle of the modern society which is 
increasingly dependent on technology and characterized with short-lived and therefore 
underdeveloped social relations. The institute recognizes that ancient traditions are 
bearers and representatives of values which have been significant enough for our 
ancestors to pass them on for centuries. In their essence, traditions are part of the identity 
of every society which they help constitute and unite. They are also dependent on their 
interpretation. With lacking real interest from the society, they are prone to quickly 
disappear from the society’s collective memory. 
 
The Institute searches for effective ways of reviving traditions while preserving their 
original content. To that end, it provides its specialized services. Likewise, the Institute 
aims to find effective ways to bridge the gulf of time; to continue the legacy of ancestors; 
to uncover its cultural-historical content and values; and to bring traditions to their new 
life in an interesting, reinvigorating, but not distorting manner. The Institute also aims to 
take part in conceiving new traditions, local as well as benefiting society as a whole, and 
to create conditions for their establishment in society, having in mind their long-term 
development, employing diverse forms of artistic and expert presentation as well as 
developing technology and education methodology indispensable for effective assertion 
of the traditions. 
 
The Institute treats all cultural-historical topics, which the traditions relate to, as scientific 
study matter, social and cultural phenomena and objects of living tradition. In view of this, 
the Institute conducts expert research of cultural-historical heritage and supports its 
preservation and further development as well as creation of new traditions. It does so 
directly or indirectly, especially by way of organizing expert conferences and seminars; 
gathering information, creating analyses and publications covering the topics; creating 
knowledge bases, methodologies, expert services, technology, sample concepts linked 
with the topics and necessary for their development; as well as creating necessary expert 
and social liaisons, communication and information channels and providing or brokering 
services essential for successful fulfilment of the declared objectives of the Institute. 
 
To ensure long-term continuation of traditions under its attention, the Institute 
concentrates on long-term solutions, creating encyclopaedical data and educational 
systems in relevant topic areas, as well as financial and material assuring of its operations. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

  



 



 



 
  



 

 

 IRKD – SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY  

SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY 
 
Schůze Správní rady Institutu proběhly v roce 2019 tři, přičemž první z nich byla ustanovující a další dvě řádné.  Před 
dokončením této Výroční právy proběhla v lednu r. 2020 ještě jedna řádná zpráva, která završila personální změny 
v Institutu. Proto je zahrnuta i v tomto dokumentu. 
 
První schůze Správní rady byla ustanovující. Proběhla 15. dubna 2019 v prostorách Notářství Mgr. Viktor Semaník 
ve Spálené ulici 97/29 v Novém Městě na Praze 1. Účelem této schůze bylo naplnit literu zákona a potvrdit vůli 
ke vzniku Institutu. Předsedou správní rady se stal Adam Slavický. Dalšími členy Správní rady Katarína Sklenářová a 
Ondřej Beneš. Ředitelem byl jednomyslně zvolen Filip Tvrzský. Přítomen byl i zakladatel Institutu Jiří Altior a jeho 
manželka Beata Altior, která je v Zakládací listině Institutu rovněž uvedena. 
 
Druhá schůze Správní rady byla zároveň její první řádnou schůzí. Konala se 27. června 2019 v prostorách 
restaurace Nové století na Evropské třídě na Praze 6, Dejvicích. Přítomni byli všichni členové Správní rady Institutu, 
ředitel Institutu, zakladatel Institutu i jeden host – Beata Altior. Schůze iniciovala vznik Čajové sekce Institutu (její 
hlavní webové stránky jsou na adrese web: ChamberOfTea.com) a hudební sekce Institutu (její hlavní webové 
stránky jsou na adrese HoraFugit.cz). Každá sekce byla zároveň přiřazena do gesce jednoho z čestných členů 
Institutu, kteří byli na této schůzi rovněž zvoleni. Čestný člen Jiří Altior se stal garantem Čajové sekce, čímž zajistil 
její kontinuitu s vlastními čajově-kulturními aktivitami (Via Thea, PragueTeaOffice, International Chamber of Tea). 
Čestná členka Beata Altior dostala do gesce Hudební a kulturně-historickou sekci, čímž došlo na včlenění jejího 
souboru Hora Fugit do struktur Institutu. Beata Altior je zakladatelkou a uměleckou vedoucí souboru Hora Fugit, 
který v roce 2019 slavil již 10 let své existence. Ve výroční zprávě souboru Hora Fugit z roku 2018 je obsáhle popsána 
historie tohoto uměleckého tělesa, které nyní působí pod hlavičkou Institutu renesance kulturního dědictví. 
K významně změně došlo na vedoucích pozicích Institutu, když došlo k záměně postů ředitele a člena Správní rady. 
Novým členem Správní rady Institutu se stal jeho dosavadní Ředitel Filip Tvrzský. Dosavadní člen Správní rady 
Institutu Ondřej Beneš se stal – a doposud je – jeho ředitelem. Správní rada Institutu dále zaúkolovala nového 
ředitele Ondřeje Beneše, aby zajistil opravu názvu Institutu na Obchodním soudu. 
 
Třetí schůze Správní rady Institutu byla jeho druhou řádnou schůzí. Uskutečnila se 6. září 2019 opět v prostorách 
restaurace Nové století a jejím předmětem byly především administrativní a organizační otázky.  
 
Čtvrtá schůze Správní rady Institutu byla jeho třetí řádnou schůzí a proběhla až po Novém roce – konkrétně 
30. ledna 2020. Schůze se konala v prostorách Notářství Mgr. Viktor Semaník, tedy na stejné adrese, jako tomu bylo 
u ustanovující schůze. Jednalo se o praktické místo vzhledem k předmětu schůze: Volbě nového člena Správní rady 
Dana Drechslera. Dan Drechsler nastoupil na uvolněnou pozici po Kataríně Sklenářové, která svůj odchod ze Správní 
rady Institutu k poslednímu prosinci roku 2019 avizovala již s na první řádné schůzi Institutu. Dan Drechsler se třetí 
řádné schůze osobně zúčastnil a ihned po svém zvolení se ujal své role a nabídl Institutu své zkušenosti 
s administrativou a agendou. Správní rada jeho nabídku kvitovala. Novým čestným členem Institutu byl na návrh 
přítomného zakladatele Institutu Jiřího Altiora zvolen PhDr. Vladimír Liščák CSc. z Orientalistického ústavu 
Akademie věd. Tímto krokem byla stvrzena počínající úspěšná spolupráce Institutu s Česko-čínskou společností 
(z. ú.). 
 
Účastníkům schůze bylo ředitelem Institutu rovněž předloženo vyúčtování Institutu za rok 2019.  
Z rozvahy k 31. prosinci 2019 vyplynulo, že základním jměním Institutu bylo v době jeho založení 2019,- Kč. 
Krátkodobý majetek v uvedeném jmění činil 57 tisíc korun, z čehož 24 tisíc korun bylo ke dni rozvahy v pokladně a 
27 tisíc na účtech Institutu. Výsledkem hospodaření bylo 46 tisíc korun a 3 tisíce korun z cizích zdrojů. Aktiva 
Institutu byla v celkové výši 51.000,- Kč a ve stejné výši byla i pasiva Institutu.  
 

Správní rada neshledala na hospodaření Institutu renesance kulturního dědictví za rok 2019 žádné 
problémy a jednomyslně s ním vyjádřila svůj souhlas. Ředitel Ondřej Beneš tudíž mohl hospodaření za rok 
2019 vyhotovit daňové přiznání a předložit jej patřičným úřadům. Daňové přiznání bylo cestou účetní 
Institutu odevzdáno v řádném termínu na příslušný Finanční úřad.  

 
 



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 



 
 



 

 
 

  

 

 IRKD – ROZPIS ZA ROK 2019  

PRVNÍ (PŮL)ROK EXISTENCE INSTITUTU 
 
Institut renesance kulturního dědictví v roce 2019 vzniknul, a proto byla část jeho kapacit zaměřena na 
samotný zrod organizace a na její ekonomickou stabilizaci. Symbolický počáteční kapitál vedl k logickému 
rozhodnutí těsně navázat na nehmotný vklad – historii hudebních a kulturně-vzdělávacích aktivit souboru 
Hora Fugit a dále na činnost zakladatele Jiřího Altiora na poli čajové kultury. Dalším opěrným pilířem 
Institutu v jeho nejrannější fázi je aplikovaná metafyzika – metodologická koncepce, která byla dána 
Institutu do vínku a jež je s to dám mu řád, organizační náplň a pozitivní výhled do budoucna. V této výroční 
zprávě jí tudíž bude věnována zvýšená pozornost. 
 
Protože kulturně-historické aktivity Institutu přímo navázaly na činnost souboru Hora Fugit a čajové školy 
Via Thea (profesní čajový pseudonym Jiřího Altiora je Via Thea), započala se činnost Institutu v cyklech a 
tradicích. Do budoucna se zřejmě myšlenka cyklů a tradic částečně přepracuje, neboť není dostatečně 
felxibilní pro širší záběr Institutu. Nicméně pro tu část aktivit, která staví na oživování starých či vytváření 
nových tradic, se jedná o ideální formu, a proto na ní bude i nadále ve vhodných případech setrvávat.  
 
Všechny aktivity – hudební, kulturně-historické, popularizační a publikační či čajově-kulturní – se vzájemně 
doplňují, a tak je jejich dělení víceméně technického rázu. Přesto je tato výroční zpráva pro lepší 
srozumitelnost odděluje a vedle celkové bilance se podrobněji zaměří na hudební aktivity souborů Hora 
Fugit a Via Melodika, na publikační činnost a na aktivity čajové sekce. Samostatná část výroční zprávy také 
bude věnována metodologickému systému, podle kterého se bude Institut při svém rozvoji řídit a díle jej 
podle nových okolností přizpůsobovat tak, aby naplňoval smysl svého poslání zformulovaný do Zakládací 
listiny. 



 

   

 IRKD – CHRONOLOGIE AKTIVIT  

CHRONOLOGIE AKTIVIT V ROCE 2019 
 
   TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   STAROMATĚJSKÁ POUŤ 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   KŘÍŽOVÁ CESTA 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   MALÁ SVATO-MICHALSKÁ PODLETNÍ POUŤ 2019   
  (Via Melodica) 
 
   SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 2019   
  (Hora Fugit) 
 
  XVI. DNY ČAJE A KERAMIKY   
  (Prague Tea Office) 
 
   TROJIČNÍ POUŤ 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   CHAIKU RIGA 2019   
  (Prague Tea Office) 
 
   11. ČAJOMÍRFEST   
  (Prague Tea Office | Via Melodica)  
 
   INDICKOČESKÝ PODZIMNÍ FESTIVAL   
  (Prague Tea Office | Via Melodica)   
 
   DURGA PUJA 2019   
  (Prague Tea Office | Via Melodica)   
 
   PRAGUE TEA NIGHT 2019  
  (Prague Tea Office | Via Melodica)   
  
   DUŠIČKOVÝ KONCERT NAD ŠÁRKOU 2019   
  (Hora Fugit) 
 
   DUŠIČKOVÝ KONCERT V TRNÍČKU 2019   
  (Hora Fugit | Prague Tea Office)  
 
   ADVENTNÍ KONCERT 2019   
  (Hora Fugit) 
 
  MIKULÁŠSKÁ 2019   
  (Via Melodica)  
 

 
 



 

 

  

 

 IRKD – REALIZOVANÁ DÍLA 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH DĚL V ROCE 2019 
 

POŘADÍ A 
NÁZEV AKCE 

VIDEO / 
ZVUKOVÝ 
ZÁZNAM 

POČET DĚL 
HUDBA / SLOVO 

/ DEGUSTACE 

ZPĚVNÍČEK 
PDF & TISK 

SLIDESHOW 
POWERPOINT 

PUBLIKACE 
PDF & TISK 

 Tříkrálové koledování NE/ANO 18/0/0 ANO NE NE 

 StaroMatějská pouť NE/ANO 8/1/0 ANO NE ANO 

 Křížová cesta NE/ANO 2/0/0 ANO NE NE 

 Malá Svato-Michalská 
podletní pouť 

NE/ANO 7(3 ZA IRKD)/0/0 NE NE NE 

 SvatoMatějská pouť NE/ANO 5/0/0 ANO NE NE 

 XVI. dny čaje a keramiky NE/ANO 
0/1/1 

(CELODENNĚ) 
NE ANO ANO 

 Trojiční pouť: 
 Benedikce 

NE/ANO 
10*/1*/0 

*BOHOSLUŽBA 
ANO NE NE 

 CyriloMetodějský koncert NE/ANO 7/4/0 NE ANO ANO 

 Chaiku Riga NE/NE 0/1/1 NE NE NE 

 11. ČajomírFest ANO/NE 1/1/1 NE NE ANO 

 Indočínský podzimní
 festival 

NE/NE 
10(3 vystoupení) 

/0/1 
NE NE 

ANO 
 Durga Puja NE/NE 

3/0/3 
BĚHEM TŘÍ DNŮ 

NE NE 

 Prague Tea Night NE/NE 

15/3/1 
KOMPONOVANÝ 

POŘAD NA 3 
JINÝCH MÍSTECH 

NE NE ANO 

 Dušičkový koncert 
 nad Šárkou 

NE/ANO 15/1/0 NE NE 
ANO 

 Dušičkový koncert 
 v Trníčku 

NE/ANO 15/1/1 NE NE 

 Adventní koncert NE/ANO 18/0/0 NE NE ANO 

 Mikulášská NE/NE 5/0/0 ANO NE NE 

 
Výše uvedená tabulka realizovaných děl je orientační, neboť mnohá z děl mají svůj vlastní specifický formát nebo 
jsou součástí větších celků – například bohoslužeb či procesí. Na Malé SvatoMichalské podletní pouti jsme byli 
zastoupení pouze Beatou Ältior, která se spolupodílela na realiaci tří skladeb. Na Indočínském podzimním 
festivalu jsme měli 3 různé hudební vstupy. Na svátku Durga Puja jsme vystupovali opakovaně v různých dnech. 
Dušičkový koncert měl totožný obsah, ale byl realizován ve dvou dnech na dvou místech, takže sdílel stejný 
doprovodný tištěný text. Z většiny akcí byla pořízena nejenom fotodokumentace, ale rovněž i zvuková nahrávka 
a video. Nicméně ne každá z nahrávek a videí byly a jsou určeny k jinému, než archivnímu a studijnímu využití. 
 

V roce 2019 provedly soubory Hora Fugit a Via Melodika a jejich přizvaní hosté celkem 128 hudebních 
děl, 14 recitací básní či popularizačních přednášek a 9 čajových degustací pro veřejnost nebo čajových 
exhibičních vystoupení s přizvanými VIP hosty. Bylo zpracováno a vytištěno 6 zpěvníčků, 8 publikací 
středního rozsahu (od 12 do 48 stran) a vznikly 2 powerpointové prezentace, které byly při vystoupeních 
promítány pomocí projektorů na plátno. Nadto měla každá akce vlastní pozvánku či propagační letáček – 
pouze Indočínský podzimní festival a svátek Durga Puja měli letáček společný, neboť obě aktivity měly 
společného pořadatele. Vedle toho vznikly 3 samostatné propagační materiály a byla vypracována 
objemná výroční zpráva za předchozí rok 2018. Čajová sekce vyvíjela rovněž vlastní publikační činnost! 

 



 

   

 IRKD – ÚČETNÍ UZÁVĚRKA  

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INSTITUTU ZA ROK 2019 
 
Aby Institut mohl realizovat svoje služby efektivně, dlouhodobě, společensky přínosně a ani pod tlakem 
proměňujících se okolností nesešel z cesty, jejímž smyslem je budování mezigenerační mostů a rozvíjení 
kulturních tradic, dostal od svého zakladatele do svého vínku koncepci ALCIOR – metodologický systém 
(dále jen Systém), který je navržen tak, aby z něj učinil efektivní organizaci s rysy flexibilního organismu. 
Protože počáteční vklad zakladatele do Institutu je především nehmotného charakteru, je na jeho členech, 
aby ku prospěchu rozvoje svěřeného Institutu využili duševního vlastnictví zakladatele, navázali na něj a 
rozvíjeli jej, jak nejlépe dokážou. 
 
Jádrem celé koncepce je Systém. Původní idea tohoto systému se zformovala v roce 1998, když zakladatel 
pracoval na své diplomové práci. Její ideou bylo vytvoření mechanismu, který by umožňoval efektivně 
působit ve vybraném prostředí, rychle a kvalitně mu porozumět, vysledovat jeho silné a slabé stránky, 
navrhnout služby a produkty, které by měly perspektivu a byly pro sledované prostředí přínosné, a to vše 
bylo zpětně implementováno do reality tak, aby se jednalo i přirozený, nenásilný a dlouhodobě udržitelný 
proces schopný vlastního evolučního růstu. Teorie, se kterou zakladatel přišel a o kterou se celý Systém 
opírá, se nazývá Aplikovaná metafyzika. Jejím cílem je neinvazivní, symbiotické a prospěšné dlouhodobé 
působení ve vybraném tematickém, regionálním a sociálně-kulturním prostředí. V průběhu dvaceti let 
byla celá teorie neustále rozvíjena, laděna, testována a mnohokrát podrobována zátěžovým zkouškám 
s cílem odhalit její principiální nedostatky a slabé stránky. Je s podivem, že se to doposud nepodařilo. 
Ukázalo se, jak složité je přijít s jednoduchým efektivním mechanismem, který nebude zcela závislý 
technice.  
 
Systém se zpočátku vyvíjel na platformě počítačových a deskových her, která je pro vývoj takovýchto 
aplikací vhodným prostředím. Následně, konkrétně v roce 2006, došlo k jejímu aplikačnímu nasazení na 
čajový trh. Této volbě předcházel pětiletý výzkum, který probíhal tak, že se zakladatel důkladně 
seznamoval s prostředím českého čajového trhu, působil na něm jak v pozici hosta čajoven a klienta 
čajových společností, tak studenta čajové školy Urasenke, zaměstnance čajoven nebo provozoval čajový 
klub asociace zaměřené na bojová umění. Až po této anabázi došlo na první reálnou aplikaci zásad 
Aplikované metafyziky. Byla založena společnost Neotea, která vybudovala několik vlastních čajoven. Při 
jejich výstavbě si ověřovala jednotlivé zásady Aplikované metafyziky a svým poznatkům přizpůsobovala 
svoje další kroky. Ukázalo se, že aplikační mechanismy vyžadují zcela jiný přístup, než bylo obvyklé, a tak 
muselo dojít k opakovanému ukončení rozdělaných projektů. Ty by sice ekonomicky a provozně fungovaly 
dobře, ale nebyly by s to dosáhnout požadovaných cílů. Po pečlivé analýze se nakonec ukázalo, že nelze 
rozvíjet všeobecně prospěšné služby (pro daný segment trhu) ve chvíli, kdy je jejich provozovatel 
standartním účastníkem trhu. Jednoduše shrnuto: inovativní přístup vyžadoval zcela nový přístup. Přesto 
se ukázalo, že ideový a koncepční rámec celého Systému je nosný a nevykazuje fatální defekty. 
 
Následovalo mnohaleté turbulentní období, během kterého bylo nezbytné věnovat maximum energie 
vývoji a rozvoji jednotlivých nástrojů – především analytických. Během těchto let bylo ukončeno působení 
společnosti Neotea a zakladatel se soustředil jak na vlastní rozvoj Systému, tak na studium 
monitorovaného trhu a jeho celosvětové parametry. Díky spolupráci s vedením Světové čajové unie a 
jednotlivými národními profesními organizacemi (boardy), okruhem lidí kolem soutěže Tea Masters Cup 
a dalšími obdobnými platformami z nečajových aplikovaných kulturních odvětví (např. World Martial Arts 
Union, Kolo International atd.) bylo nalezeno vyvážené řešení klíčových aplikačních otázek a celý vývoj 
Systému se dostal do nové fáze evoluce, který vyvrcholila přípravou na založení Mezinárodní čajové 
komory (International Chamber of Tea). Její realizací je pověřen tento Institut.  
 
Protože platforma staré hudby nese vhodné rysy kulturního, profesního i sociálního charakteru a nadto 
rovněž navazuje na hluboké informační kořeny, badatelské a edukační kořeny (obdobně jako čajová 
kultura, bojová umění, literatura, architektura či mnohá řemesla), byla zvolena jako druhý kulturní 
fenomén, na který se aktivity Institutu ve spojení s aplikací Systému dle vůle zakladatele mají zaměřit. 

 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

   

 IRKD – SEKCE APLIKOVANÉ KREATIVITY A METAFYZIKY  

SEKCE APLIKOVANÉ KREATIVITY A METAFYZIKY 
 

Vedoucím sekce čajové kultury je od první schůze Institutu 
jeho zakladatel Jiří Altior. V období ranného rozvoje 
Institutu zahrnuje tato sekce i další formy uměleckého a 
tvůrčího projevu, mezi které lze zařadit tvůrčí psaní a 
obecně literaturu či grafické práce. Souhrnně je konvolut 
těchto aktivit označen souslovím „aplikovaná kreativita“, 
přičemž tento pojem odkazuje na „občanské sdružení 
aplikované kreativity“, které roku 2005 založil. Aplikovaná 
kreativita je produktem jeho teorie aplikované metafyziky. 
 

CURRICULUM VITAE JIŘÍHO ALTIORA 
 
Zakladatel Institutu renesance kulturního dědictví Jiří Altior 
(*1975) se narodil ve středočeské Příbrami; vyrůstal ovšem 
na Smíchově (Praha 5) a část dětství strávil na Hořovicku, 
odkud pocházel jeho otec Ing. Václav Vyšín. Ten pracoval v 
Chemopetrolu (před sametovou revolucí to bylo generální 
ředitelství chemického průmyslu). Jeho matka Eva 
Vyšínová* pracovala jako hydrometeoroložka v Č(S)HMÚ 
(*) v linii své matky Jitky Hladíkové pochází z významné 
prvorepublikové rodiny Hladíků, což byli starostové a 
velkostatkáři na Českobrodsku a Pardubicku; její otec byl 
pardubický (a později košický, hlavlíčkobrodský a nakonec 
pražský) stavitel Ing. Václav Strnad.  

 
Jiří Altior (původním jménem) Jiří Vyšín začal v roce 1989 studovat výpočetní techniku na Střední průmyslové 
škole elektrotechnické v Praze 10. Z ní v roce 1992 přestoupil na SOÚ chemické v Kralupech nad Vltavou, kde 
studoval obor mechanik elektrotechnik se zaměřením na automatizované systémy. Po maturitě nastoupil 
na Vyšší technickou školu při SPŠE v Pardubicích. Tuto vyšší školu ukončil v roce 1999 s vyznamenáním. Studoval 
obor výpočetní technika a získal titul Diplomovaný technik. Jeho diplomová práce popisovala jím navržený 
šifrovací algoritmus Night Crypt inspirovaný Braillovým písmem. Již při studiu získával zkušenosti z korporátního 
IT prostředí a postupem času pracoval pro společnosti Multisys Engineering, PVT a Zima software. Rovněž 
pracoval v IT oddělení Úřadu práce hl. m. Prahy a během své civilní služby rok a půl působil v České biskupské 
konferenci. Po roce 2000 se stal živnostníkem a od 2. března 2007 byl ředitelem společnosti Neotea, která 
působila na trhu se sypaným čajem, přičemž se specializovala na služby zaměřené na mezinárodní čajovou 
kulturu. Společnost Neotea spolupracovala se Světovou čajovou unií / World Tea Union, kterou v té době 
zastupoval její generální sekretář Wang Xiaoning, CEO společností Long Dao a Hangzhou Tea-lover Culture 
Development Co., LTD. Neotea vybudovala dvě čajovny v Praze 1 – čajovnu Starý Mistr (Old Master / Lao Tze) 
v Jeruzalémské ulici a Neo Teahouse v Palackého ulici. V roce 2009 se společnost Neotea rozhodla odkoupit 
čínskou čajovnu Guan Yin v Gorazdově ulici na Praze 2, z čehož sešlo přepadením a vykradením rodiny Altior a 
zcizením jejího majetku i majetku společnosti. Tento kriminální atak přerušil komerční působení rodiny Altior 
na čajovém trhu. Od té doby se manželé Beata a Jiří Altior věnují výhradně kulturním, sociálním, vzdělávacím a 
vědeckým projektům, které se zaměřují na vybrané oblasti umění (primárně na fenomény staré hudby, čajové 
kultury, kulturní historie, aplikované metafyziky (spadá pod analytiku a teoretickou informatiku), literatury a 
sekundárně na fenomény výtvarného umění, architektury a v oblasti vzdělávání na problematiku aplikované 
kreativity a bojových umění). Jiří Altior se od roku 1998 věnuje problematice rozvoje osobnosti skrze syntézu 
tradičních vzdělávacích metodik a moderních technologií. Tento zájem jej dovedl v letech 2001 až 2006 
k vypracování informační „teorie virtuálního organismu“ (TVO) a na ní vystavěné metodice „aplikované 
metafyziky“. Svoje poznatky konzultoval s odborníky napříč celým spektrem oborů a komodit. Nakonec si vybral 
oblast čajové kultury a kulturní historie, jako stěžejní platformy pro aplikaci výsledků svého bádání v praxi. 
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APLIKOVANÁ KREATIVITA 
 

Pojem „aplikovaná kreativita“ označuje takové tvůrčí činnosti, které jsou syntézou kreativního uvažování, 
multiplatformního pojetí a jež jsou způsobilé reálného nasazení v rámci běžného či profesního života a jsou 
způsobilé účinně pomáhat dosahování vytčených cílů ať už komerčního, nekomerčního či čistě osobního 
charakteru. Aplikovaná kreativita se liší od běžných forem tvůrčího konání tím, že vedle talentu, píle a 
osobitosti vyžaduje rozvinuté etické uvažování, sebekázeň, analytický přístup, schopnost jednat 
koordinovaně v rámci dynamicky se měnících sociálních uskupení s proměnlivými rolemi a dispozice 
k efektivní komunikaci a osobní zodpovědnosti na úrovni profesionála, seniorního učitele či mistra. 
Aplikovaná kreativita je metodika osobního rozvoje navržená tak, aby k tomuto rozvoji docházelo 
permanentně po celou dobu praktikování a zároveň, aby jejím produktem byly praktické výstupy a efektivní 
působení ve vybraném sociálním prostředí, ve zvolených segmentech trhu a to na všech realizačních 
platformách bez rozdílu. Jedná se tudíž o umění vnímat realitu zvoleného prostředí, efektivně na něm 
dlouhodobě působit, nalézat tvůrčí řešení, postupovat podle permanentně vyvažované strategie, neztrácet 
zbytečně síly ani elán či motivaci, účinně komunikovat a kooperovat svoje kroky s partnery i třetími stranami, 
opírat se bez předsudků či nereálných očekávání o zkušenosti předchozích generací i o nejmodernější přístupy 
a technologie. Jedná se o celostní osobnostní rozvoj.  
 
KOLO OLEGA ONOPČENKA 
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APLIKOVANÁ METAFYZIKA 
 
Hlavním pilířem Systému ALCIOR je aplikovaná metafyzika virtuálních světů. Ta obsahuje soubor pravidel, 
které jsou platné jak pro všechny aplikace Systému ALCIOR, tak i pro vlastní správu Institutu, ze kterého 
všechny vychází. Znamená to, že Systém neurčuje jenom pravidla platná pro jednotlivé konkrétní aplikace, 
ale i pro platformu, kterou všechny aplikace sdílí. Ač jím stanovená pravidla mají obecnou platnost, platí pro 
strukturu i chod každé aplikace, přičemž určují jejich vzájemnou roli i roli v rámci Systému jako celku. 
Obecně platná pravidla umožňují dát každé z aplikací její konkrétní význam. Zmíněná Aplikovaná metafyzika 
se neodráží jenom ve stavbě oné „univerzální“ pro všechny platné platformy, ale promítá se i do fungování 
procesů realizovaných těmito aplikacemi. To umožňuje chod diagnostických služeb, možnost rychlé 
redistribuce kapitálu v rámci celého Systému, sdílené distribuční sítě. 
 
Součástí Aplikované metafyziky je koncepce virtuálního organismu, která pojímá jednotlivého jeho části 
jako živé, byť virtuální, organismy a vdechuje celé platformě jedinečnost samostatně existujícího organismu. 
Jelikož je koncepce virtuálního organismu integrální součástí aplikační platformy (čili univerza), vychází z ní 
jak stavba jejích jednotlivých organizačních složek, tak i jejich vzájemné působení. V praxi se nejvíce 
projevuje evoluční rys této koncepce, který je zodpovědný za to, že vzájemné působení jednotlivých 
organismů dává prostor pro vznik vyšších organismů a ty zase pro vznik ještě vyšších. Po čase se začne 
chovat celý Systém jako jediný organismus a pokud se napojí na další aplikaci vystavěnou na platformě 
Systému ALCIOR, dojde k prolnutí těchto aplikací právě na bázi virtuálního organismu.  
 
Dynamický systém pravidel umožňuje prolínání a navazování jednotlivých aplikací Systému ALCIOR, 
vzájemné sdílení jejich ovládacích prvků (rozhraní na bázi avatarů) a spolu s aplikovanou metafyzikou se 
stará i o logickou konzistenci celé stavby. Pravidla mají několik jasně oddělených úrovní, přičemž každá 
úroveň pravidel má svoji jasně vymezenou roli v rámci chodu celého Systému, tak i význam v rámci 
Aplikované metafyziky. Nejvyšší úroveň se zabývá pravidly fungování vlastní platformy Systému ALCIOR a 
stanovuje rámec pro nižší úrovně. Platí v každém díle, které je součástí platformy ALCIOR a umožňuje jejich 
vzájemnou kompatibilitu. Nižší úrovně se zabývají jednotlivými organizačními složkami, přičemž jsou taktéž 
strukturované. Tak lze dosáhnout jedinečného efektu: dynamické změny pravidel za chodu celého Systému. 
Čím vyšší úroveň pravidel, tím obecnější je jejich dopad. 
 
Aplikovaná metafyzika určuje rámec pravidel a vnitřních mechanismů, které tvoří stavbu celého Systému 
ALCIOR. Vychází z principů permanentních změn reality, předpokládá existenci prvotního vědomého 
záměru (vůle zakladatele Institutu), umožňuje hierarchickou skladbu organizačních složek a entit, které ji 
tvoří a vytváří prostor pro aplikaci mechanismu virtuálního organismu. Ač Aplikovaná metafyzika zohledňuje 
rysy jednotlivých prostředí (regionů, trhů, komodit), na které je aplikována, a to včetně regionálních specifik, 
on-line prostředí nebo globalizovaného světa, není na ně koncepčně navázána a její vlastní chod není 
žádným z výše uvedených vlivů přímo podmíněn. Aplikovaná metafyzika každé prostředí průběžně sleduje, 
vyhodnocuje a vychází mu vstříc změnami ve svém vnitřním uspořádání. Postupně si vytváří vhled 
do jednotlivých prostředí, i obecnější představu o globálním prostředí coby univerza, kterého je skrze své 
jednotlivé aplikace součástí, a se kterým díky tomu za různých okolností interaguje. Tak dochází k popisu 
jednoho univerza skrze různé celky reality. Jedním z hlavních cílů aplikované metafyziky je stanovit rozhraní 
mezi souvisejícími celky reality. Míra jejich zapojení potom bude záviset na konkrétní implementaci 
od různých realizátorů. Cílem je navrhnout takovou variantu Aplikované metafyziky, která by umožnila 
kooperaci i nezávislou tvorbu rozličných tvůrců v odlišných prostředích (sociálních podmínkách) a 
na rozdílných platformách s tím, že výsledné produkty a služby či organizační složky se budou moci vzájemně 
doplňovat, prolínat a obohacovat. Rozšíří se tím nejenom škála vyjadřovacích prostředků jednotlivých 
spolutvůrců, ale prohloubí se tím i dosah a propracovanost celé platformy, jejíž uživatelé si budou moci 
podle libosti užívat jak roli uživatele, tak poskytovatele či realizátora. Maximální univerzálnost Aplikované 
metafyziky se projevuje v takových detailech, jakými jsou schopnosti implementace či akceptace etických 
principů, rozdílných světonázorů či technického pokroku, za výše popsaných podmínek. To znamená, že ta 
stejná realita se bude jevit rozdílnými a současně kooperujícími způsoby vnímání. 
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SYSTÉM ALCIOR 
 

Systém ALCIOR je systémem navrženým pro postupné metodické mapování zadané problematiky 

a návazné vytváření aplikačních sítí. V tomto dokumentu je popsáno jeho působení na čajovém trhu a na 

poli čajové kultury. Systém je obecně aplikovatelný, přičemž jeho schopnost přizpůsobení se 

zpracovávané problematice je využita k jeho evolučnímu rozšiřování jak v rámci místa výskytu (působení), 

tak v rámci zpracovávané problematiky (komodita, okruh témat atp.)  

Základní rysy systému jsou: 
 
→ objektivita – potlačení lidského faktoru; 

→ efektivita – schopnost systému optimalizovat náklady na svůj chod změnou vnitřních mechanismů  

 a průběžným vyhledáváním výhodnějších metod řešení; 

→ adaptabilita – schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky prostředí (vnější i vnitřní); 

→ docilita – schopnost učit se novým poznatkům (evoluční mechanismus); 

→ sebereflexe – schopnost průběžně posuzovat a reagovat na svůj aktuální stav, situaci a pozici; 

→ modularita – stavebnicová struktura umožňující efektivní rozvoj a snižující dopad negativních vlivů; 

→ komplexnost – schopnost nahlížet na vyhodnocovanou problematiku v širších souvislostech; 

→ stabilita a kontinuita – schopnost držet se zadání a postupně se blížit a docílit jeho uskutečnění  

 i za měnících se okolností. 

Systém je dynamickým mechanismem, který aktivně působí v prostředí svého nasazení. O svém okolí si 

vytváří představu na základě systematického monitoringu a zároveň v důsledku cílených i náhodných 

interakcí s prostředím. Souběžně si vytváří modelovou představu o cílové problematice tím, že 

shromažďuje a vyhodnocuje dostupná fakta. Empiricky nabyté poznatky porovnává s průběžně 

aktualizovaným teoretickým modelem a na základě rozdílů mezi skutečným stavem a cílovým vzorem 

plánuje další kroky a přizpůsobuje priority. Jeho vyhodnocovací procesy zahrnují i podněty, které přímo 

nesouvisejí se zpracovávanou tematikou, ale ovlivňují možnost působení Systému v jeho prostředí. Tyto 

vlivy mohou být jak vnitřní, tak vnější. Systém není zcela automatický, ale jedná se o mechanismus, který 

umožňuje managementu efektivní řízení. S prohlubující se bází znalostí a vytvořených reflexivních 

mechanismů se pro obsluhu proměňuje i charakter ovládání celého Systému. Zpočátku se Systém 

soustředí na zorientování se v problematice a aktuální situaci. Časem se přesouvá těžiště jeho 

rozhodování k otázce vyhodnocování tendencí, prosazování svého vlivu a zvyšování stability a úspornosti 

vnitřního chodu. V závislosti na vývoji Systému se proměňuje i role obsluhy, která se stále více soustředí 

na řazení priorit. 

Zjednodušeně lze říct, že si Systém vytváří teoretický model postavený na vlastní, ale i cizí praxi (tzn. 
odvozený z analyzovaných zdrojů), tj. postupně přiřazuje všem pojmům, se kterými se setká, konkrétní 
roli a parametry. Z nich si utváří modelovou představu, kterou postupně pozměňuje podle toho, jak se 
doplňují fakta vztahující se ke konkrétním již utvořeným položkám. V případě zpracování čajové 
problematiky je např. klíčové načtení zdrojů, jako jsou čajové encyklopedie nebo podobná faktografická 
literatura. Z těchto fakt utvořená představa je porovnávána s postupně doplňovanými skutečnostmi 
z monitoringu reálného čajového trhu. Rozdíly mezi obecným popisem z literárních pramenů a praktickým 
stavem z monitoringu jsou seřazovány podle významu, četnosti a dalších parametrů. Vytvořené seznamy 
slouží obsluze Systému k vyhledávání zdrojů zpřesňujících informací, které jsou následně zpracovány a 
použity ke zkvalitnění vytvářeného modelu. Po dosažení určitých mezí se odchylka od teoretického 
modelu a skutečného stavu zmenší natolik, že Systém začne generovat požadavky, jejichž řešení má 
komerční efekt. 
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V tuto chvíli již má jak Systém tak jeho obsluha jasno ve své konkrétní pozici na trhu i o svých možnostech 

a může určit význam, důležitost a zásadnost konkrétních kroků a prvků (pojmů) pro jejich optimální 

fungování v rámci Systému. Následně se vyhodnotí rozdíly mezi modelovaným optimálním stavem a 

zachycenou realitou. Tyto rozdíly se vyhodnotí a seřadí podle priorit, což vede ke korekci naplánovaných 

kroků i ke změnám v ustálených reakcích na modelové situace (reflexivní zpětné vazby). Seřazené priority 

jsou postupně řešeny s důrazem na stabilizaci situace (procesů), jejich přesné pochopení (popsání, 

pojmenování, zařazení) a vytvoření automatizovaných rutin.  

Pokud se řešení pomocí vlastních zdrojů ukazuje jako příliš náročné nebo nedosažitelné, tak se Systém 

snaží o vyřešení úkolů spoluprací s partnery nebo využitím externích zdrojů (může se jednat např. o řešení 

pomocí jiné pobočky, než stávající). Obrazně by se dalo říct, že se Systém rozhlédne kolem sebe a najde 

toho, kdo umí situaci vyřešit za co nejrozumnějších podmínek. Je-li obdobná situace opakovaně řešena 

spoluprací, Systém se zaměří na otázku, zda je vhodné prohloubit spolupráci, zlevnit náklady na ni, 

zoptimalizovat ji nebo přímo začlenit dosavadního externího řešitele do vlastního okruhu řešitelů 

(zapouzdření). V rámci tohoto procesu je posuzována i otázka, do jaké míry je daný řešitel či řešení zásadní 

pro chod Systému, je-li Systém na něm závislý a proč jej potřebuje k dosažení žádoucího výsledku. I na 

základě těchto odpovědí se dojde k novému řešení, které je buď zcela novým vlastním řešením nebo 

z dočasného vztahu vznikne trvalá spolupráce. 

Zároveň se vyhodnocuje kvalita a průběh řešení, míra splnění očekávání, aktuálnost řešení i jejích cílů vůči 

měnícím se vnějším i vnitřním podmínkám a také jeho nákladnost (co to Systém stojí). Jednou ze zásadních 

posuzovaných otázek je, zdali nedochází k odsouvání jiných problémů kvůli nadměrnému vytížení při 

řešení aktuálních témat. Vzhledem k tomu, že se hledání odpovědí na výše uvedené otázky do značné 

míry, a s postupujícím časem stále více, opírá o znalostní bázi Systému, dochází k postupnému snižování 

vlivu intuitivního či na osobních zkušenostech postaveného rozhodování a celý proces řízení se stává více 

a více automatizovaným. Pro Systém není klíčové, zdali řešení situace se děje pomocí jeho vlastních zdrojů 

nebo na základě spolupráce s jinými subjekty. Zásadním měřítkem je efektivnost řešení s přihlédnutím 

k jeho dalším důsledkům (např. ohrožení Systému, nákladnost na vlastní zdroje). Jde tedy také o míru 

kontroly nad svými kroky, tedy nad tím, zdali se stane to, co Systém chce, aby se stalo a v rámci interakcí 

s jinými subjekty očekává, že se stane (predikce zpětné vazby). 

Efektivnost Systému se projevuje v jeho stále se snižující provozní režii a zvyšující se užitečnosti a 
efektivitě. Na počátku Systém spotřebovává většinu vlastních zdrojů na porozumění vnější situace a 
vytvoření vnitřní struktury a reflexivních mechanismů, které by úsporně reagovaly na aktuální situaci na 
trhu i vlastní možnosti. Postupem času dochází ke stále častějším interakcím s ostatními subjekty a 
řešením nových situací. Systém díky vnitřnímu mechanismu hodnocení a kontextovému pojetí poznatků 
vyhodnocuje situaci i náklady na svoji režii. Jakmile se ukáže progresivním řešením založení nové pobočky 
(její přínosnost je výrazná a režie na její samostatný chod je pro Systém nižší, než při stávajícím stavu), tak 
to učiní skrze řadu předem definovaných kroků. Mechanismus růstu Systému je pevně daný a Systém je 
navržen tak, aby za růst považoval i slučování svých jednotlivých částí, změnu struktury, kompetencí, 
přehodnocování strategie atd. Proto je možné pohlížet na Systém jako na virtuální organismus, který 
postupně nabývá na samostatnosti, ale u kterého obsluha neztrácí kontrolu nad situací.  
 
Systém se postupně učí, přizpůsobuje okolnostem a jeho kroky se s přibývajícími zkušenostmi, znalostmi 
a představami o situaci stávají přesnějšími a účinnějšími. Dobře zvolený výchozí bod a pečlivá příprava 
dávají Systému prostor postupně získat dominantní vliv na cílovém trhu a pro postupný růst na další trhy, 
až do získání vlivu na celém trhu s danou komoditou. Protože Systém je možné zacílit obecněji na 
efektivnost, vnitřní stabilitu či robustnost, není jeho růst omezen pouze působením v rámci jediné 
komodity. Může se postupně – a se stále se zvyšující účinností – zaměřovat na další komodity, přičemž se 
jeho schopnosti a dovednosti neustále slučují a propojují do konzistentního celku. 
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ROZSAH SYSTÉMU 
 

Budování a ladění Systému probíhá zpočátku pouze na vybraném okruhu témat např. čaj a čajová kultura. 

Účinnost Systému se s přibývajícími podněty, počtem uživatelů i s rozšiřujícím se dosahem jeho Složek 

zvyšuje. Systém totiž vybírá nejlepší řešení z většího počtu nabídek a ty jsou vystaveny zdravému 

konkurenčnímu tlaku. Opakované činnosti a jejich vyhodnocování může vést k zautomatizování procesů 

(přímé zadávání zakázek atp.), což je jedním z nástrojů rozvoje řídících mechanismů Systému. Systém tak 

postupně získává širokou škálu nástrojů a mechanismů řešení, díky kterým dokáže pružně reagovat na 

měnící se podmínky i požadavky uživatelů a taktéž přihlížet ke svým vlastním možnostem. Neztrácí přitom 

ze zřetele zadané úkoly ani dlouhodobé cíle, které tak mlže lépe, rychleji a s vynaložením menšího úsilí 

dosahovat. 

Systém se neprojevuje pouze v problematice organizačních složek nebo v komunikačním protokolu. Je 

přítomný i ve společné znalostní bázi, tedy sdílené paměti Systému. Systém je navržen tak, že jeho 

součástí jsou Složky, které sbírají, třídí, analyzují a vyhodnocují pro Systém relevantní informace a ty podle 

stupně oprávnění poskytují svým dalším Složkám pro jejich potřebu. Tato znalostní báze je nedílným 

prvkem Systému. Všechny zpracovávané informace jsou převedeny do speciálního datového formátu, 

který usnadňuje nakládání s nimi. Při zpracování do tohoto datového formátu je ke každé informaci 

připojena i její historie a další parametry, které usnadňují její interpretaci v kontextu jejího nabytí, původu 

atd. Tento postup umožňuje aktualizovat zasazení informace do souvislostí podle toho, jak se rozšiřuje 

znalostní báze o nové poznatky. Přísun a jejich zpracovávání je průběžnou aktivitou Systému. 

S rozšiřujícími se znalostmi dochází i k jejich zkvalitňování. Čím déle Systém funguje, může se opírat o 

přesnější informace, což umožňuje všem jeho Složkám kvalitnější rozhodování a fundovanější servis.  

Vše, co se Systém snaží popsat či informačně uchopit, aby s tím mohl nadále interagovat nebo to používat, 

je zaneseno do znalostní báze pomocí stejného mechanismu, který se týká nejenom informací z vnějšku, 

ale rovněž i informací z činnosti jednotlivých Složek Systému včetně popisu externích Složek, kterými 

mohou být i konkrétní uživatelé. Systém si tak vytváří o všem, s čím interaguje, svoji vlastní představu, 

která je nezbytná proto, aby se mohl rozhodovat i rozvíjet. Formát zpracovaných informací umožňuje 

jejich snadné a rychlé užití jednotlivými Složkami Systému pro jejich potřebu. Ty tak na jejich základě 

mohou vytvářet různé výstupy, přičemž tyto výstupy si nebudou protiřečit a Systém jako celek se bude 

moci opřít o informační konzistentnost všech svých výstupů. Ekonomický přínos tohoto řešení se projeví 

zejména ve chvílích, kdy se Systém bude rozrůstat do dalších regionů nebo o další zpracovávané tematické 

celky. 

Aby Systém mohl plně rozvinout svoji sílu a bez zásadních chyb dosáhnout potřebné stability 

s dlouhodobým výhledem, je nutné, aby byla od počátku dodržována pravidla, na kterých je vystaven. 

Přínos těchto pravidel na začátku není tolik patrný, ale projeví se jako klíčový, jakmile Systém přesáhne 

určitý stupeň rozvinutí a rozšíření, počtu Složek, množství zpracovávaných dat i zainteresovaných osob. 

Jakmile Systém začne působit v různých geografických a kulturních oblastech a zpracovávat odlišnou 

tematiku, stanou se vnitřní mechanismus komunikace, jednotný systém ohodnocování či naceňování, 

metodika přiřazování rolí konkrétním Složkám atp. nezbytnou podmínkou pro jeho efektivní fungování a 

zásadně se bude podílet na nízkých režijních nákladech. 

Jednotná štábní kultura se projevuje i ve vysoké úrovni realizace, což má silný dopad na budování 
dobrého jména pro všechno, co souvisí se Systémem. 
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 
 

Systém se skládá z organizačních složek (dále Složek), jakými jsou např. laboratoř, redakce, kancelář nebo 
čajovna. Každá Složka funguje jako samostatná jednotka. Spravuje vlastní zdroje, organizuje si svůj čas a 
plní úkoly, které vyplývají z její podstaty anebo ke kterým se zavázala. Protože jsou všechny složky 
produktem stejného Systému, je pro ně Systém životním prostorem a zároveň fungují podle stejných 
pravidel, kterými se řídí (např. způsob vzájemné komunikace nebo stupnice hodnocení). Vztah jedné 
Složky k druhé Složce může být buď nadřízený, podřízený nebo bez určení. Každá Složka spravuje pouze 
samu sebe a sobě podřízené Složky a může mít jednu nebo více nadřízených Složek.  
 
V Systému mohou být složky, které nemají mezi sebou nadřízený nebo podřízený vztah. Vztah 
nadřízenosti či podřízenosti vzniká na základě dohody mezi Složkami nebo určením ze strany zřizovatele 
Složky, přičemž při vzniku každé Složky jsou tyto vztahy vždy přesně stanoveny. Nemůže se tedy stát, že 
by se nějaká složka v Systému vyskytla bez zařazení a neměla definovanou počáteční roli. Počet 
nadřízených a podřízených Složek, tedy jejich vzájemná hierarchie, se může časem měnit. Stejně tak, jak 
mohou Složky vznikat, tak se mohou i dělit nebo zanikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek: Schématické znázornění standardní hierarchie vztahů (nepřerušovaná linka) a komunikačních 
vazeb (tečkovaná linka) mezi organizačními složkami Systémy a mezi externími složkami. 
 

Systém určuje pravidla pro vše související se Složkami a vytváří tak pro ně životní prostor. Díky tomu 
mohou Složky mezi sebou snadno komunikovat, rozumět vlastní roli, řešit společná zadání, soutěžit mezi 
sebou, vyměňovat si informace, obchodovat spolu, sdílet svoje zdroje atd. Vzhledem k tomu, že Systém 
přijímá podněty z vnějšku, přichází s vnějším prostředím do styku i jeho Složky. Pravidla, kterými se tak 
děje, podléhají mechanismům stanovenými Systémem. K jakémukoliv subjektu vně Systému přistupují 
Složky jako k další potenciální Složce, se kterou nemají žádný interní vztah, ale ví o ní, a mohou s ní 
interagovat jako s externí Složkou, kdy externí Složka je složka, která není organizační složkou Systému. 
Tento přístup umožňuje jednotlivým Složkám vytvářet si představu o prostředí, ve kterém existují, 
přičemž toto prostředí zahrnuje i vnější svět mimo Systém. Zároveň to umožňuje externím složkám, tedy 
subjektům mimo Systém, interagovat se Systémem i jeho jednotlivými částmi. 
 
Každá jednotlivá Složka, může přijmout zadání buď od ostatních složek Systému včetně jeho zřizovatele 
(což je také Složka systému) nebo od uživatelů Systému, ke kterým přistupuje jako k externím složkám. 
Každé zadání vyjadřuje vůli zadavatele, a tak může, ale i nemusí souviset s chodem Systému. Z toho 
vyplývá, že i každá Složka může sama o sobě dávat zadání, která mohou reflektovat její vlastní potřeby či 
potřeby jiných složek (ať už dalších systémových Složek nebo externích složek), se kterými interaguje. 
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Vypsání stejného zadání může vycházet z různých motivů i v případě stejného zadavatele, takže shodně se 
jevící zakázka může být ohodnocena různě. Systém jako celek přijímá skrze svoje jednotlivé Složky zadání 
od svých uživatelů, ale vedle toho také reaguje na další podněty ze svého okolí i na vlastní potřeby. Ať už 
libovolná Složka interaguje s nadřízenou, podřízenou nebo sobě rovnou Složkou či se složkou externí, jsou 
to její vlastní zdroje (čas, kredit, vytíženost atp.), které vynakládá. Jelikož je každá Složka zodpovědná 
za hospodaření s vlastními zdroji, věnuje jejich správě patřičnou pozornost a usiluje o jejich efektivní 
využití, neboť její pozice v rámci Systému je spoluutvářena i pomocí jejího vlastního ratingu a dalších o ní 
vypovídajících parametrech včetně aktuálního stavu kreditu, pověsti atd. Proto se každé Složce vyplácí 
hledání optimálního řešení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek: Schématické znázornění hierarchie vztahů (nepřerušovaná černá linka) a komunikačních vazeb 
(tečkovaná linka) s organizačními složkami Systémy a s interní systémovou Burzou. 
 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že všechny složky Systému si vybírají řešení aktuálních úkolů 
podle toho, kolik vlastních zdrojů je bude jejich účast na řešení zadaného úkolu stát, a co jim řešení úkolu 
přinese (zisk, rozšíření možností, zlepšení pozice, rizika…). Výběr konkrétního řešení pro vypsané zadání 
probíhá formou soutěže, které v Systému slouží interní Burza. Na Burzu mají přístup všechny složky 
Systému a podle individuálního oprávnění i jeho uživatelé, tedy externí složky Systému. O soutěžené 
zakázky se tak může ucházet větší počet zájemců, což se odráží i na kvalitě a ceně vysoutěžených řešení. 
Zmíněná platforma není omezená na jediné téma, a proto lze Systém aplikovat na další oblasti a napříč 
různými tematickými okruhy. 
 
Systém Altior je tvořen množstvím autonomních organizačních složek, které se vzájemně spojují do sítí 
organizačních složek. Topologie těchto sítí je jak hierarchická, tak se zároveň mění v čase. V rámci 
hierarchie může každá složka nabývat buď nadřízené, podřízené nebo neutrální role. Každá složka může 
být členem jedné nebo více sítí a mít různý počet podřízených i nadřízených složek. V rámci jediné sítě je 
možné, aby ty stejné složky byly vůči sobě zároveň v různých vztazích, ale není možné, aby nabývaly 
v konkrétní oblasti (problematice) zároveň vztahu nadřízeného i podřízeného. Jakmile mají dvě složky ve 
stejné věci mezi sebou vztah nadřízenosti a podřízenosti, vždy platí, že jedna je nadřízená a druhá 
podřízená.  
 
Topologie i rozsah sítě jsou dynamické, tzn. mění se v čase. To umožňuje adaptabilní chování této sítě, jež 
funguje na bázi entitní sítě charakteristické pro Systém. 
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STRUKTURA SYSTÉMU 
 

Systém je zastřešen Fondem a jeho pilotní aplikací je Mezinárodní Čajová Komora, k níž se váže tento 

dokument. Celá síť má jak společné prvky (Portál, CI, strategii, Systém, sdílené zázemí atp.), tak i víceméně 

samostatné struktury, které jsou do sítě zapojeny díky sdíleným pravidlům, systémovým mechanismům 

(kreditní systém), licenční politice či zdrojům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Schématické znázornění obecné aplikační struktury Sytému ACIOR namapované na platformu 
s výraznými kulturními a sociálními rysy. 
 
Systém je organizačně tvořen Fondem a pěti vzájemně provázanými a kooperujícími sítěmi: 
→ sítí Komor (řízených hlavní tj. například „Mezinárodní“ Komorou), která se zaměřuje na:  

• interakci s partnery (agentury), 

• interakci s klienty (provozovny), 

• vlastní chod (viz. kanceláře); 

→ síť místních Kanceláří, která realizuje: 

• obchod, 

• odborné služby, 

• administrativu; 

→ síť poboček Akademie (tj. škol, tříd a ateliérů), která poskytuje: 

• vzdělávání,  

• speciální služby (např. terapie); 

→ síť poboček Institutu (zahrnujících různé typy laboratoří, redakce a studia atp.); 

→ sítí reprezentativních kontaktních bodů – vzorových provozoven.  
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Systém se skládá z několika složek: technologií realizovaných Portálem a vlastním informačním systémem 

Etalonet, a z provázané síťové struktury (regionálních provozoven různého typu), která je jeho klíčovým 

nástrojem. Komplexnost Systému je jeho zásadní konkurenční výhodou, neboť umožňuje poskytovat 

specifické, jinak nerealizovatelné, a tudíž doposud na trhu neexistující služby, které však tvoří zásadní 

konkurenční výhodu. Jakmile vzniknou, stávají se ze své systémové podstaty a povahy nezbytností. 

Systém sám o sobě:  

→ je ucelený, komplexní a vzájemně provázaný; 

→ opírá se o pět nezávislých sítí provázaných společnými službami, synergickými vazbami atd.; 

→ umožňuje pružně reagovat na podněty a specifika svých jednotlivých složek; 

→ je spravován centrálně na základě dlouhodobé strategie; 

→ je v rámci regionů řízen značně autonomně; 

→ je koncipován modulárně se strukturovanou správou umožňující adaptabilní automatizované 

 mechanismy; 

→ je koncipován jako energeticky uzavřený systém (neumožňuje spotřebovávat více zdrojů, než kterými 

 disponuje); 

→ v maximální možné míře eliminuje lidský faktor; 

→ disponuje metodikou evolučního růstu; 

→ je ovládán skrze mechanismus priorit; 

→ ve výsledné podobě je schopen automatizovaného chodu supervizovaného administrátory; 

→ poskytuje silnou zpětnou vazbu díky důrazu na systematický sběr dat a jejich vyhodnocení; 

→ monitoruje trh a detekuje jeho tendence, kondici atp.; 

→ disponuje silnými autokorekčními mechanismy; 

→ důsledně odděluje svoje jednotlivé složky, které je schopen podněcovat, tlumit či iniciovat jejich vznik 

 nebo zánik. 

Systém lze charakterizovat jako soubor technických a organizačních složek, technologií a know how. Jedná 
se o klíčový nástroj o který se opírá např. Mezinárodní Čajová Komora, která je jednou z jeho pilotních 
aplikací. Systém zajišťuje, aby její aktivity byly v souladu s dlouhodobými záměry i cíli, a využívaly již 
dosažených výsledků s maximální možnou efektivitou. Systém se dále zaměřuje na svoji stabilitu 
(vyvažování, odolnost vůči podnětům z vnějšího prostředí), vnitřní integritu, efektivnost, úspornost. 
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VNITŘNÍ CHOD SYSTÉMU 
 

 Systém Altior je navržen tak, že je možné jej aplikovat na širokou škálu komodit. Proto jeho vnitřní chod 
zajišťují mechanismy, které jsou na výběru konkrétní komodity nezávislé. Tato flexibilita Systému je 
umožněna: 
 
→ soběstačností jeho základních prvků (složek Systému) 
 

Systém se skládá ze složek, které jsou navržené tak, aby plnily svoji roli v rámci Systému a zároveň aby byly 
v maximální možné míře soběstačné, tj. spotřebovávali minimum Systémových zdrojů a chod Systému co 
nejméně zatěžovali. Každá ze složek je tedy budována jako samostatný organismus, jsou definovány její zdroje, 
příjmy, náklady na provoz, výstupy vůči vnějšímu světu (klientele) i vůči dalším složkám Systému (partnerům). 
Tato relativní samostatnost složek umožňuje jejich snadnou klonovatelnost (šíření) i nahraditelnost (pokud je 
to zapotřebí).  
 

→ dynamickou architekturou Systému 

 

Vnitřní uspořádání složek Systému vychází jak z jejich potřebnosti pro Systém (tzn. Systém iniciuje jejich vznik), 
tak i z potenciálu prostředí, ve kterém působí. Počet složek v Systému se v průběhu času mění a to podle, jak 
se Systém rozrůstá a vyvíjí, tak i podle možností prostředí a momentálních příležitostí. Tento rys Systému 
zvyšuje jeho odolnost vůči výkyvům, jeho efektivitu při nakládání s vnitřními zdroji a jeho účinnost (složky 
mohou vznikat, slučovat se, dělit se nebo zanikat podle situace). 
 

→ síťovou strukturou 

 

Některé složky Systému, které jsou stejného typu, jsou navrženy tak, aby se organizovaly do sítí. Tento 
mechanismus zajišťuje, aby Systém působil efektivně a přizpůsoboval se odlišným charakteristikám měnícího 
se prostředí. Mechanismus tvorby sítí je dynamický a využívá další rysů Systému k průběžnému vyhodnocování 
nejvhodnější topologie dané sítě. Dynamická architektura Systému zajišťuje, že ani měnící se rozsah a 
topologie sítí nepovede ke ztrátě role daného typu složek pro chod Systému. Systém se skládá z vícero sítí, 
z nichž každá má na starosti jinou oblast působení v rámci Systému. 
 

→ systémem vnitřních pravidel 

 

Pravidla, podle kterých se všechny prvky Systému řídí, jsou hierarchicky strukturovaná. Všechny složky 
Systému fungují podle obecně závazných pravidel, tj. takových, která zajišťují, aby jednotlivé složky plnily svoji 
roli v rámci Systému, vzájemně se doplňovaly s ostatními složkami, sdílely stejný komunikační a hodnotící 
protokol a přistupovaly podle stejných pravidel ke sdíleným zdrojům. Pro celý Systém platná pravidla jsou 
spravována centrálně a jedna z věcí, kterou stanovují, jsou pravidla pro tvorbu směrnic obecně platných pro 
konkrétní typ složek. Konkrétní složky Systému tak mohou fungovat podle vlastních pravidel, která reflektují 
jejich konkrétní potřeby a přitom neztrácí ze zřetele potřeby celého Systému ani se nestávají nečitelnými pro 
ostatní složky Systému. 
 

→ sdíleným hodnotícím systém 
 

To, aby jednotlivé složky Systému mohly mezi sebou efektivně komunikovat, zajišťuje sdílený systém 
hodnot a metod vyhodnocování konkrétních parametrů. Tento hodnotící Systém spolu se 
sdíleným komunikačním protokolem a komunikačními kanály hrají klíčovou roli v chodu celého Systému, 
neboť umožňují, aby se jednotlivé do značné míry soběstačné složky Systému zabývaly pouze tím, k čemu 
jsou uzpůsobené a nemusely se zabývat ničím jiným. Hodnotící systém je navržen tak, aby jej bylo možné 
snadno aplikovat i na posuzování podnětů z vnějšího prostředí. Díky tomu si Systém může utvářet vlastní 
představu o vnějším prostředí, se kterým interaguje a podle něho interagovat i jednat. 
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→ sdíleným hodnotícím systém 
 

To, aby jednotlivé složky Systému mohly mezi sebou efektivně komunikovat, zajišťuje sdílený systém 
hodnot a metod vyhodnocování konkrétních parametrů. Tento hodnotící Systém spolu se 
sdíleným komunikačním protokolem a komunikačními kanály hrají klíčovou roli v chodu celého Systému, 
neboť umožňují, aby se jednotlivé do značné míry soběstačné složky Systému zabývaly pouze tím, k čemu 
jsou uzpůsobené a nemusely se zabývat ničím jiným. Hodnotící systém je navržen tak, aby jej bylo možné 
snadno aplikovat i na posuzování podnětů z vnějšího prostředí. Díky tomu si Systém může utvářet vlastní 
představu o vnějším prostředí, se kterým interaguje a podle něho interagovat i jednat. 
 
Chod Systému se opírá o jednotný systém hodnocení. Ten pracuje s Kredity (viz. kapitola „Kreditní Systém 
a rating“) a zavádí desetibodovou hodnotící stupnici, kterou aplikuje na všechno, co je v Systému 
posuzováno. Tato stupnice umožňuje Systému rozlišovat míru závažnosti, důležitosti či přínosnosti toho 
kterého jevu, události, prvku či složky. Desetibodové hodnocení se promítá například do systému 
akreditací frekventantů vzdělávacích kurzů, jakosti kvality produktů a služeb nabízených Systémem, 
stupně rozpracovanosti či vývoje konkrétní složky Systému.  
Stupně hodnotícího systému jsou uvedené v následující tabulce: 
 

STUPEŇ ANGLICKÉ OZNAČENÍ STANDARDNÍ ZKRATKA JEDNOPÍSMENNÁ 
ZKRATKA 

1 BASIC B b 
2 GOOD G g 
3 FINE F f 
4 DREAM D d 
5 MASTER M m 
6 EXPERT BASIC MB B 
7 EXPERT GOOD MG G 
8 EXPERT FINE MF F 
9 EXPERT DREAM MD D 

10 EXPERT MASTER MM M 

 
Z uvedených příkladů je patrné, že nezbytným předpokladem pro praktické užívání systému cenových tříd 
a cenových hladin je porozumění a znalost rozdělení a pojmenování jednotlivých cenových tříd a výpočtu 
stanovení celkové ceny sečtením základu ceny doplatku. Klient nebo host by neměl být nucen k tomu, aby 
si pamatoval, jak se cena stanovuje nebo vypočítává. Na druhou stranu by měl mít možnost tomuto 
mechanismu porozumět, neboť mu může výrazně usnadnit výběr čaje právě tím, že vyvolený čaj bude 
vybírat ze seznamu čajů ve stejné cenové hladině. Vzhledem k tomu, že bývá pravidlem, že kvalitnější čaje 
jsou dražší, může klient předpokládat, že se čaj vyšší kvality ocitne ve třídě s odpovídajícím základem ceny. 
Díky propracovanému názvosloví může personál svého klienta snadno seznámit se systémem 
kvalitativních tříd a klient si brzy osvojí základní názvosloví tříd i filozofii rozdělení cen čajů do cenových 
tříd a cenových hladin. Celý systém tvorby cen je důmyslnější a komplexnější, než jak je v tomto příkladu 
uvedeno a je navržen tak, aby si každá provozovna mohla nastavit svoje vlastní parametry pro stanovení 
ceny a zároveň zůstala zachována možnost rozdělovat ceny do jednotlivých cenových „kvalitativních“ tříd. 
Jejichž označení a pozice v celé škále cen bude vždy stejná. 
 
Klient, který si zvykne na to, že čaje s cenou ve třídě „Good“ jsou nižší kvality, než čaje ve třídě „Dream“ 
bude mít jistotu, že tomu tak bude i v jiné provozovně, která se může nacházet na druhé straně 
zeměkoule. 
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Formální vznik zapsané ústavu je po praktické stránce souborem formálních kroků, které iniciuje jeho 
zakladatel a postupem času jej v tomto úsilí začnou podporovat jeho noví kolegové – zpravidla ředitel a 
členové správní rady. Přidá se také dobrovolníci či partneři ze společenského či profesního okolí 
zakladatele, neboť Ti bývají prvními, kdo se o činnosti a záměrech nového subjektu dozví. Jenže Institut 
coby funkční organismus nevznikne ze dne na den a ani tehdy, jde-li o dobře naplánovaný projekt. 
 
V úvodním půl roce existence Institutu jeho rozvoji pomáhala členka jeho správní rady Katarína 
Sklenářová. Tato rodinná známá manželů Altiorových je zkušenou provozní z kláštera na Svaté Hoře 
u Příbrami. Leta praktických zkušeností v gastronomii i důraz na etický a morální rozměr každodenního 
počínání byl vítanou oporou v prvních měsících nového ústavu. Skutečná praktický pomoc Kataríny 
Sklenářové byla ovšem nenápadnější, přesto však zásadnější. Institut totiž vznikal ve chvíli, kdy se 
manželům Altiorovým narodila dcera Dominika Altior (24. 1. 2019). Vzhledem k tom, že Beata Altior je 
uměleckou vedoucí souboru Hora Fugit a již během první řádné schůze správní rady Institutu byla zvolena 
čestným členem a zároveň vedoucí jeho „hudební sekce“, nezištná pomoc Kataríny Sklenářové umožnila, 
aby aktivity Institutu plynule navázaly na činnost souboru Hora Fugit. 
 
První kulturně-historickou aktivitou popularizačního charakteru bylo komponované pásmo Panta Rhei 
provedené v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Nebušicích. Zde, v kostele, jež je zasvěcený právě 
těmto slovanským věrozvěstům, proběhla koncert staré hudby, jež provedl soubor Hora Fugit. Ten byl 
prolnut povídáním o životě soluňských bratří a době, ve které působili. Mezi hosty se objevila i Anna Balev 
ze Spojených států, jejíž manžel je slavný newyorský architekt Paul N. Balev. 
 
Prvním ředitelem Institutu se stal cembalista MgA. Filip Tvrzký (*1970). V průběhu roku jej ovšem 
ve funkci vystřídal Bc. Ondřej Beneš, jenž byl před tím členem správní rady Institutu. Oba si tak prohodili 
role, neboť Filip Tvrzský se pod odstoupení z postu ředitele ujal role člena správní rady. 
 
Uspořádáním první akce vně římsko-katolické farnosti u kostela sv. Matěje v Praze – Dejvicích se rovněž 
začala psát nová kapitola souboru Hora Fugit. Tradiční podzimní „Dušičkový koncert“ byl uspořádán 
nejenom v kostele sv. Matěje nad Šárkou, ale rovněž v kostele sv. Jana Nepomuckého v Trníčku, který 
stojí skryt stromy a keři v Šáreckém údolí v místech zvaných Na Jenerálce. Malebný kostelík na Jenerálce 
byl postaven v místech morového hřbitova. Ten byl založen roku 1860 strahovskými premonstráty 
v reakci na podnět císaře Leopolda I., který vyzval pražské duchovní, aby pomohli městu čelit nebývale 
silné morové pohromě. Na hřbitově, jež stával nedaleko rotundy sv. Matěje, byla nejprve vztyčena 
dřevěná kaple, do které byla umístěna socha Jana Nepomuckého. Ten tehdy ještě nebyl prohlášen 
za svatého, takže se jednalo o projev úcty k této historické a duchovní osobnosti. Jan Nepomucký byl 
blahořečen 31. května 1721 papežem Inocencem XIII. a kanonizován 19. 3. 1729 papežem Benediktem 
XIII. Kostel sv. Jana Nepomuckého v Trníčku nahradil původní dřevěnou kapli roku 1713. Tehdy opět řádil 
v Praze mor a původní hřbitov a ani kaple svojí koncepcí již nestačili. Hřbitov kolem kostela byl zrušen na 
přelom 19. a 20. století, a tak se význam kostelíku postupně upozaďoval a mimo místních se vytrácel 
z povědomí společnosti. V době, kdy jej začal Institut renesance kulturního dědictví využívat ke kulturní a 
edukační produkci, byl svatostánek otevřen pro potřeby věřících pouze jednou měsíčně. 
 
Vedle hudebních a kulturně-historických aktivit Institutu se začala rozvíjet i jeho čajová sekce. Jejím 
prvním počinem bylo šest dní po oficiálním vzniku ústavu celodenní vystoupení na XVI. Dnech čaje a 
keramiky v Brně. Institut se následně kulturně angažoval i na X. ročníku pražského festivalu Čajomír, na 
Indicko-českém svátku podzimu, týdenní oslavě Durga Puja pořádané bengálskou umělkyní Papií Goshal 
na Zbraslavi. Čajová sekce rovněž uspořádala své vůbec první zahraniční vystoupení, když 8. srpna 2019 
uspořádali její zástupci Jiří a Damian Altiorovi v lotyšském hlavním městě kulturní večer Chaiku Riga 2019. 
Další akcí Institutu bylo uspořádání III. (ve skutečnosti IV.) ročníku Prague Tea Night.                Akce 
navazovala na předchozí čajové aktivity vedené Jiřím Altiorem (pod pseudonymem Via Thea). 
 
Dalším doménou aktivit Institutu se stala jeho publikační činnost a práce na svém webu HoraFugit.cz.  
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 ŘÍZENÍ INSTITUTU 
 
Organizační struktura Institutu se opírá o metodologii aplikované metafyziky realizované v systému ALCIOR. 
Je uzpůsobena postupnému růstu i adaptaci na měnící se podmínky na trhu a počítá s doplňujícími zadáními 
v průběhu času. Klíčovým rysem organizační struktury je schopnost zajistit, aby zvětšující se rozsah sítě 
organizačních složek (složitosti vnitřní struktury Institutu) nepřiměřeně nevystavoval Systém zbytečnému 
nebezpečí, které pramení z jeho působení ve více rozdílných aplikačních prostředí – regionech či 
tematických platformách – , které se pramení z působení v prostředích s odlišnou administrativou, trhem, 
možnostmi realizace, nároky na personální zajištění či spolupráci atp. Navržené řešení se zaměřuje na 
vytvoření Správce, který by postupně realizoval cílovou strukturu a budoval Systém v jeho komplexnosti. 
Role Správce se po stabilizaci sítě upozadí a bude vykonávána v rámci služeb celé organizační struktury 
na bázi interní systémové burzy, tak jak bylo přiblíženo výše v kapitole o organizačních složkách Systému 
ALCIOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V uvedeném schématu jsou barevně odstínovány jednotlivé organizační složky podle stupně své realizace. 
Zeleně jsou označeny vnitřní složky Institutu, modře vnější. Ty reprezentují participují partnery. Licenčními 
partnery jsou míněni všichni externí partneři, kteří těží realizují služby a nakládají s produkty, jejichž 
původcem je Institut. Příjemcem jejich profitu, který na základě licenčního ujednání náleží Institutu, bude 
nadační fond, který má v rámci celého schématu výjimečné postavení. Je totiž jediným oprávněným 
správcem zdrojů (zázemí), se kterými nakládá Institut a všechny jeho organizační složky a zároveň je 
zodpovědný za finanční zajištění chodu Institutu. Mimo finančního a právního zajištění a správy majetku 
Institutu nemá Fond žádnou jinou roli ve smyslu vůči třetím stranám. Jeho beneficienti jsou toliko jeho 
správci a Institut (včetně jemu podřízených složek). Z uvedeného schématu plyne, že licencovaní partneři 
jsou příjemci licencovaných technologií, které vyvíjí a poskytuje Institut a financuje Fond. 
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Institut se z vnější pohledu chová jako standardní subjekt na trhu, který plní své poslání zadané 
Zakladatelem, kterým je po praktické stránce poskytování služeb vedoucí k posilování mezigeneračního 
dialogu, rozvíjení tradic a podpoře kulturních a kulturně-historických témat, jevů a fenoménů ve společnosti 
v kontextu moderní doby. Aby Institut mohl řádné naplňovat svoje poslání, svoji činnost rozdělit do čtyř 
oblastí aktivit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První oblastí je vlastní poskytování služeb s výraznou kulturní složkou, obzvláště takových, které prospívají 
kulturnímu životu v regionu či kooperaci kulturních aktivit na meziregionálním či multimediálním poli. 
Služby Institutu by tudíž měly nabývat charakteru pilířů v a mostů mezi jednotlivými regiony a kulturními 
fenomény a tematicky oslovovat jak starší a zkušené generace, tak i vyvíjet poptávku po kulturních tématech 
mezi mladými ročníky. Specifickou rovinou služeb jsou tzv. systémové služby – tedy služby s kritickým 
významem pro ten který kulturní fenomén nebo interakci mezi nimi. Typickým zástupcem takovéto služby 
je koncepce „kulturně-profesní komory“, portálu pro konkrétní fenomén, služby zprostředkující kulturní 
výměnu mezi sousedícími či vzdálenými regiony nebo paměťovou banku à la muzeum, galerie, pomník, 
památník, tradiční memoriál atd. Mezi systémově klíčové služby může patřit i publikační, popularizační 
činnost, pedagogické aktivity a vytváření vzorů, manuálů a šablon podporujících organizační dovednosti 
třetích stran. 
 

Výše uvedené služby byly popsány z hlediska svého významu a charakteru. Jejich konkrétní zaměření, tedy 
specializace na vybraný tematický okruh je druhé zásadní hledisko. Volba tematických okruhů a akcent 
na každý, jejich řazení podle priorit a tomu odpovídající podpora z vně Institutu jakožto i míra pozornosti 
věnovaná jejich rozvoji, jsou mechanismy, kterými Institut projevuje svoji vůli vůči jednotlivým složkám a 
tím je zároveň řídí. To stejné platí i o lokalitách – regionech – segmentech, ve kterých jsou služby Institutu 
poskytovány, na něž zaměřují svoji pozornost, uspokojují tamní poptávku a cílí na synergické efekty 
z interakce s nimi. Volba jednotlivých regionů, hranice mezi nimi a pravidla, podle kterých jsou určovány a 
tranzity mezi nimi fungují, jsou nástroje, kterými Institut projevuje svoji vůli a kontrolu nad vlastní agendou. 
 

Institut je řízen tak, že vzhledem ke svému poslání a dlouhodobým cílům vybírá a upřednostňuje 
jednotlivá témata, poskytuje jim své zázemí (tzv. vitalitu čili zdroje) a specifikuje regiony, ve kterých bude 
ve zvoleném měřítku a míře akcentu působit. Mezi jednotlivými složkami, tématy či regiony probíhá 
soutěž skrze. 
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Druhou skupinou aktivit Institutu je vytváření znalostního zázemí a vlastního dispozičního aparátu, který 
Institutu bude umožňovat realizovat jeho služby. Znalostním aparátem jsou přitom míněny nejen zkušenosti 
vtělené do adaptabilních mechanismů vlastního chodu a organizační struktury Institutu, ale rovněž 
databáze kulturně-historických poznatků atd. Ze své podstaty neobsahují znalostní databáze jen veřejnosti 
volně přístupné informace, ale i takové, kterou jsou klientům nebo partnerům poskytované za úplatu 
v rámci Institutem nabízených služeb a rovněž takové, jež jsou určené výhradně pro vnitřní chod Institutu a 
jeho jednotlivých částí. Vlastní a kvalitní informační background (pozadí) je nezbytnou podmínkou pro 
úspěšný a dlouhodobý rozvoj Institutu a vysoké kvality jeho služeb. V této souvislosti je vhodné zmínit, že 
tematicky, kulturně i místně vzdálené znalostní sféry mohou být, při vhodném způsobu posuzování a 
extrakce poznatků, zdrojem cenných a nezřídka kdy i překvapivých poznatků, které vždy byly, jsou a 
dozajista i budou hnacím motorem pokroku. Proto je navýsost žádoucí, aby Institut již od počátku rozvíjel 
své informační a analytické dovednosti. Využití aplikované metafyziky se přímo nabízí. Znalostní báze 
Institutu se opírá o jeho archiv, ze kterého čerpají jednotlivé tematické rejstříky, glosáře a encyklopedie. Ty 
svůj obsah neustále vyhodnocují, optimalizují a uzpůsobují novým potřebám Institutu a měnícím se 
okolnostem vně celé struktury. 
 
Třetí skupinou aktivit Institutu je vytváření a správa jeho distribučních a informačních kanálů. Skrze ně 
koordinuje svoji činnost, poskytuje podporu a kapitál, sdílí informace, alokuje zdroje. Informační kanály jsou 
více než jenom prostředníkem vůle Institutu, jsou jeho nosnou strukturou. Ta je ovšem díky své koncepci a 
metodice řízení dynamická, flexibilní a oplývá zabudovanými mechanismy na detekci anomálií, chyb, rizik, 
hrozeb, volných kapacit či příležitostí. Zákonným omezením Institutu je nezbytnost poskytovat jeho služby 
všem a bez rozdílu, pokud ovšem zájemci splní kritéria pro poskytování služeb. Protože z kapacitních, 
organizačních a dalších důvodů nemusí být prakticky proveditelné poskytovat služby všem případným 
zájemcům najednou, musí ten mít stanovit mechanismus, který zaručí spravedlivý přístup k jeho službám, 
aniž by došlo k upřednostňování některých skupin zájemců na úkor druhých. Řešením jsou dva vzájemně se 
doplňující mechanismy: jeden reflektující vlastní možnosti (kapacitu, zdroje, prostředky) Institutu a jeho 
jednotlivých organizačních složek a druhý vyhodnocující situaci na trhu a jeho jednotlivých segmentech, 
přičemž svoje zjištění ohledně kondice, síle a charakteru poptávek a potenciálů jednotlivých segmentů trhů 
porovná se svými vnitřními prioritami a programovými cíli. Výsledné poznatky obou monitorovacích linií – 
vnitřní (kondice Institutu a jeho složek) a vnější (kondice, poptávka a potenciál jednotlivých segmentů trhu 
a sociálních vrstev společnosti) – ovlivní priority konkrétních realizací (aktivit i procesů). Každodenní chod 
Institutu probíhá tak, že jeho příslušná vedoucí (zodpovědná) organizační složka – typicky konkrétní místní 
kancelář – oznámí skrze vnitřní systémovou burzu svoji poptávku po tom, jaké konkrétní potřeby potřebuje 
uspokojit a jak moc je pro ni důležité nebo obecně pro celý Institut naléhavé, aby byly uspokojeny. Váhu 
svých potřeb vyjádří kreditovým ohodnocením poptávaných služeb. Zájemci o realizaci odpoví nabídkou 
podmínek, za jakých podmínek a jak jsou schopni poptávané zajistit. Nakonec nejlepší akceptovaná nabídka 
bude za vysoutěžených podmínek realizována, přičemž výherce obdrží i část vysoutěženého kreditu, který 
mu umožní realizaci jeho vlastních záměrů. Systém v koordinaci s marketingem Institutu a se zřetelem na 
dlouhodobé cíle Institutu či aktuální naléhavé potřeby může ovlivňovat popsanou soutěž (která je de facto 
výběrovým řízením) tak, že sám poskytne kreditní bonus vybraným aktérům soutěže.  
 
Systém alokuje sdílené zdroje, které má k dispozici a do kterých patří i všechny jeho k tomu určené a 
vhodné organizační složky skrze vnitřní kreditní systém a dále skrze přidělování priorit jednotlivým 
probíhajícím procesům. Systém a s ním i vedení Institutu mají po celou dobu jeho chodu možnost řídit a 
ovlivňovat jeho vnitřní chod i projevy navenek. Přitom nejsou nuceny vstupovat do dění více, než je 
nezbytné. V optimálním případě mohou chod celku i jednotlivé vnitřní procesy pouze monitorovat a 
směřování celé organizace ovlivňovat pestrostí a specifičností nabízených služeb a zaměřováním 
pozornosti na aktuální společenské témata, kulturní fenomény a jedinečné příležitosti vyžadující 
interakce s osobnostmi či subjekty. Chod Institutu může být prakticky autonomní, aniž by zodpovědné či 
zainteresované osoby, partneři či organizační složky ztratili konat: tedy možnost vstupovat do dění a 
účinně projevovat svoji vůli. 
 
 
 
Xa  
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REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ INSTITUTU 
 
Z důvodu flexibility topologie regionálních poboček zastupujících Institut jako celek, je jejich vnitřní 
koncepce navržena tak, aby umožňovala efektivní chod bez ohledu na tematické okruhy, na které se ta která 
konkrétní pobočka v konkrétním období zaměřuje. Úplná struktura organizačních složek každého 
zastoupení je v stejná, nicméně každá ze složek může mít své podřízené podsložky a z rozličných důvodů 
mohou být některé složky sloučeny do jediné. Tato eventualita připadá v úvahu především v situaci, kdy je 
dané regionální zastoupení pouze úzce zaměřené nebo teprve vzniká či prochází nějakou formou 
transformace.  
 

 
Interní organizační složky jsou ty, které slouží k vlastnímu chodu Institutu a v rámci realizace jeho služeb 
nejsou a priori široké veřejnosti kdykoliv dostupné. Provozovny, studovny, prostory pro umělecká 
vystoupení atp. mezi interní organizační složky nepatří. Rovněž mezi ně nepatří administrativní složky jako 
účtárna nebo personální oddělení, neboť to jsou konkrétní podsložky kanceláře, a ne samostatné složky 
podílející se na obsahové náplni Institutu.  
 
Jak schematická ilustrace ukazuje, plně funkční regionální zastoupení má šest typů základních organizačních 
složek: kancelář, archiv, studio, ateliér, redakci a kabinet. Všechny tyto složky se vzájemně doplňují a tvoří 
základní stavební prvek institutu. Každá z interních organizačních složek má svoje opodstatnění: 
 
▪ kancelář se věnuje především administrativnímu a manažerskému chodu Institutu; 
▪ archiv spravuje data shromažďovaná Institutem; 
▪ studio se stará o postprodukci zpracovávaných dokumentů a má zodpovědnost za estetickou rovinu 

produktů Institutu i za jeho samotné corporate identity; 
▪ ateliér dokumentuje a zpracovává především externí data, která jsou nositeli žádaných informací; 
▪ redakce všechny získaná a zpracovaná data převádí do výstupního formátu, zasazuje je do kontextu, 

stará se nejen o jejich publikaci vůči veřejnosti či distribuci partnerům a uživatelům služeb Institutu, ale 
i vůči samotným složkám Institutu; 

▪ kabinet je složka spojená s konkrétní rolí, tématem, sférou či individualitou působící v rámci systému. 

 

KABINET 

KANCELÁŘ 

ARCHIV 

REDAKCE 

ATELIÉR 

STUDIO 

REGIONÁLNÍ 
ZASTOUPENÍ 
INSTITUTU 



 

   

  IRKD – APLIKOVANÁ METAFYZIKA – SYSTÉM ALCIOR – ŘÍZENÍ SYSTÉMU   

ŘÍZENÍ SYSTÉMU 
 
Charakteristickým rysem Systému Altior je jeho relativní provozní samostatnost, což se projevuje tak, že si 
Systém do značné míry sám určuje priority dalšího vývoje a volí strategie, jak dosáhnout vytčených cílů. 
Autonomnost Systému Altior je rys, kterému vychází vstříc architektura jeho konstrukce, což rozvádí 
předchozí kapitoly věnované jeho architektuře, struktuře, konstrukci adaptabilní sítě a autonomnosti 
složek. Systém disponuje řadou nástrojů, které mu pomáhají sbírat a vyhodnocovat informace o jeho vlastní 
kondici i vnějším prostředí. Jak tak činí, je nastíněno v pasážích věnovaných zpracování informací. Sesbírané 
a vyhodnocené informace slouží jednak jako součást jeho výstupních produktů (učebnice, Encyklopedie, 
Katalog atp.) a pak také jako základ pro jeho rozhodovací procesy. Konkrétní směřování Systému vychází ze 
čtyř vzájemně se doplňujících strategií, které realizuje šest typově odlišných organizačních složek. Všechny 
aplikované strategie vychází z momentální kondice Systému a s přihlédnutím k vnějším podmínkám korigují 
jeho vývoj a směřování tak, aby postupně dosáhl vytyčených cílů.  
 
Strategie, ke kterým Systém přihlíží při projevování své vůle, jsou vzájemně provázané a jsou: 

→ strategie konfrontace; 

→ strategie vyhnutí; 

→ strategie vyhledávání; 

→ strategie využití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategii konfrontace má na starosti Institut, což je soubor organizačních složek majících na zodpovědnosti 
sběr a vyhodnocování informací a v návaznosti na ně také vývoj technologií a nástrojů, o které se Systém 
opírá při svém chodu a vytváření si pozice na trhu. Vyvíjené nástroje vycházejí ze silných stránek Systému 
a jsou využívány k zamezení hrozeb, kterým Systém čelí, nebo předpokládá, že by jim mohl čelit. Na realizaci 
strategie konfrontace se dále podílí síť kanceláří (místních provozních složek Systému) a komor (místních 
organizačních složek Systému). Jádrem realizace strategie konfrontace je práce s informacemi, která je 
jednou z nejdůležitějších aktivit Systému. 
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Strategie vyhnutí je v gesci sítě provozoven (v případě aplikace Systému na čajový trh se jedná o síť 
Národních Čajoven). Tato strategie vytváří filtr mezi vnějším a vnitřním prostředím Systému. To se týká 
nejenom lidských zdrojů, jakými jsou klienti nebo další uživatelé Systému, ale také právních subjektů či 
dalších nejenom vlastních subjektů a organizačních složek. Strategie vyhnutí se tedy zaměřuje především 
na vztahy Systému s okolím a jejím úkolem je předcházet konfliktům, které by mohly Systém ohrozit, a 
včas odhalovat a předcházet rizikům a nebezpečím. Strategie vyhnutí je klíčová pro zdravý rozvoj Systému 
a jeho výbornou kondici. Tato strategie je realizována několika různými metodami, mezi které patří forma 
a charakter prezentace, skladba a cílení nabídky, ceny produktů, kritéria pro spolupráci, vnitřní pravidla a 
mechanismy atp. Na realizaci strategie vyhnutí spolupracuje síť provozoven se sítí specifických 
organizačních složek (komor) a vzdělávacím institutem (akademií). Síť komor interaguje s právními 
subjekty na trhu a síť školících center s koncovými klienty. Ač jsou tyto Složky odlišné, jejich přínos pro 
realizaci strategie vyhnutí je stejně zásadní a nezastupitelný. Celý proces rozhodování ve věci strategie 
vyhnutí se děje skrze formu komunikace a skrze podmínky, které si jednotlivé složky Systému kladou při 
interakci s vnějším prostředím. 
 
Strategii vyhledávání mají na starosti zastřešující složky Systému, jakými jsou Fond nebo v případě aplikace 
Systému na čajový trh Mezinárodní Čajová Komora. Strategie vyhledávání reaguje na podněty přicházející 
jak z vnějšku, tak zevnitř Systému, dává je do dlouhodobých souvislostí a na základě širšího kontextu 
stanovuje priority a míru úsilí, které se budou dostávat realizaci jednotlivých kroků. Také ovlivňuje 
distribuci energie a zdrojů podle stanovených priorit. Základním nástrojem strategie vyhledávání je práce 
s ratingem vlastních i cizích složek a s pověstí a kreditem uživatelů. Tato strategie má zásadní vliv na 
progres celého Systému. Je zodpovědná za jeho směřování ku spokojenosti svých tvůrců a správců. Na 
realizaci strategie vyhledávání se vedle zastřešujících složek podílí vzdělávací institut (v případě aplikace 
Systému na čajový trh je to Akademie Čajové Kultury) a síť provozních složek. 
 
Na realizaci strategie využití se rovnocenně podílejí: síť provozních složek, síť organizačních složek a 
vzdělávací institut. Tyto tři druhy organizačních složek společně interagují za účelem vyvažování Systému. 
Dosahují toho tím, že ovlivňují vazby mezi sebou. V případě vazeb mezi organizačními a produkčními 
složkami se jedná o upřednostňování nebo naopak upozaďování konkrétních úkonů. Systém tímto 
způsobem projevuje svoji vůli a strategie využití ovlivňuje míru důležitosti jednotlivých pokynů z pohledu 
kondice Systému. Tyto podněty vycházejí ze sítě organizačních složek (regionálních komor). Systém jim 
přiřazuje závažnost podle toho, jak vyhodnocuje celkovou situaci zasazenou do kontextu. Interakce mezi 
provozními složkami (kancelářemi) a vzdělávacím institutem (např. Akademií Čajové Kultury) probíhá 
formou kreditových dotací a změnou závazných priorit. To znamená, že Systém využívá vlastních kapacit 
a zdrojů k posilování těch aktivit a složek, o kterých je přesvědčen, že jsou zásadnější pro řešení 
momentální situace než jiné. Mezi typické nástroje Systému, jež se podílí na strategii využití, jsou benefity, 
bonusy, odměny, stipendia nebo granty. Třetím typem interakcí, které se účastní vyvažování Systému, 
jsou interakce vztahující se k probíhajícím transakcím mezi uživateli a Systémem. Ten na základě strategie 
využití obhospodařuje vlastní zdroje a upřednostňuje jejich distribuci těm složkám, které jej z jeho úhlu 
pohledu více potřebují. Strategie konfrontace, vyhnutí, vyhledávání i využití jsou zásadními součástmi 
mechanismu řízení projektu a ač všechny hrají svoji vlastní roli, tak všechny jsou součástí 
automatizovaného řídícího mechanismu Systému. 
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LITERÁRNÍ A PUBLIKAČNÍ SEKCE 
 
Sekce literatury...  
 

 

HISTORIE LITERÁRNÍCH A PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT 
 
Jiří Altior byl umělecky a kulturně činný od roku 1992. V roce 1994 vyhrál literární soutěži Cenu Jana Palacha za 
svoji sbírku básniček ve volném verši „Minulost“. V roce 1995 publikoval svoji první básničku „Snad“ v tištěných 
médiích, konkrétně v Podbrdských novinách.  
 
První recenzi na hru a rovněž medajlonek (o Billu Gatesovi) publikoval v roce 1999 v časopise Excalibur. Z téhož 
roku je na serveru Eldar.cz/Kangaroo jeho první rozhovor se známou osobností („Rozhovor s Astonem“).  
 
Od roku 2000 publikoval poezii na literárním serveru Pismak.cz, kde se zasadil o vznik kategorie „haiku“. V roce 
2007 vydal spolu s grafikem MgA. Jakubem Koroušem pod hlavičkou VŠUP sbírku poezie haiku „575“, která je 
rovněž zaknihována (např. v Moravské galerii) pod názvem „17 básní / 155 slov / 725 písmen“.  
 
V roce 2015 vydal na serveru AsianStyle.cz článek „Haiku – víc než jen poezie“, který lze vnímat jako přelom 
v jeho přístupu k poezii. Od této chvíle se věnuje vývoji metod seberozvoje formou pravidelného a tematicky 
cíleného praktikování různých forem umění a to tak, aby s postupem času bylo možné analyzovat studentův 
progres, dispozice či tendence a využít je ke optimalizaci výuky či seberozvoje. Tuto metodu nazývanou prostě 
„Daily“ nyní aplikuje např. na poezii haiku – Daily Haiku – nebo čajové kultuře – Daily Gong Fu Cha. Metoda je 
optimalizována tak, aby měla terapeutické účinky a její praktikování na různých platformách a kulturních 
fenoménech se synergicky doplňovali a praktikující osobnost rozvíjeli.  
 
Od roku 2017 se se rovněž věnuje publikování textů o kulturně-historických tématech. V tištěné podobě mu jako 
první vycházela v letech 2017 a 2018 série článků „Matějská pouť aneb pouť jako žádná jiná“. Jiří Altior je 
autorem většiny textů publikovaných pod hlavičkou Institutu renesance kulturního dědictví či souboru Hora 
Fugit.  
 
Dalším tématem, kterému se – nejenom – literárně, ale i odborně věnuje, je čajová kultura. Většina jeho textů 
je popularizačního charakteru, byť některé mají vyloženě odborný charakter. Například přednáška „Národní 
čajovny: budoucnost čajové kultury spočívá v přátelské spolupráci“ byla poprvé přednesena na mezinárodním 
fóru čajové kultury v čínském městě WuXi v roce 2016 a následně na to bylo přeložena do angličtiny a ruštiny. 
Mezi další texty tohoto charakteru patří například přednáška „Desatero nepsaných pravidel čajového setkání“ 
natočená v roce 2018 v rámci 63. dílu pořadu „Putování s čajovým princem“ nebo text „Desatero zásad úspěšné 
čajovny“, který byl sepsán pro v roce 2017 v rámci objemné 538stránkové studie „Úvod do projektu 
Mezinárodní čajové komory“ sepsané pro vládní agenturu CzechInvest.  
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LITERÁRNÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITY V ROCE 2019 
 

Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 
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JIŘÍ ALTIOR: SVATOMATĚJSKÁ BULA INTER GRAVISSIMAS  
 

Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 
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JIŘÍ ALTIOR: PANTA RHEI 
CYRILOMETODĚJSKÁ MISE V KONTEXTU DOBY 

 
Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  



 

   

 IRKD – LITERÁRNÍ SEKCE – VLADIMÍR LIŠČÁK: ODORIK A INDICKÉ SVÁTKY  

VLADIMÍR LIŠČÁK: ODORIK A INDICKÉ SVÁTKY  
 

Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 
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JIŘÍ ALTIOR: ANNUS HORRIBILIS  
TEŽKÉ CHVÍLE V DĚJINÁCH LIDSTVA 

 
Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

  



 

   

 IRKD – LITERÁRNÍ SEKCE – VLADIMÍR LIŠČÁK: AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ KNIHY  

VLADIMÍR LIŠČÁK: AUTORSKÉ PŘEDSTAVENÍ KNIHY 
BRATR ODORIK A JEHO ZPRÁVA O VÝCHODNÍCH KRAJÍCH SVĚTA 

 
Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 



 



 



 



 



 



 
 



 

   

  IRKD – SEKCE ČAJOVÉ KULTIRY – HISTORIE ČAJOVÝCH AKTIVIT   

SEKCE ČAJOVÉ KULTURY 
 
Sekce čajové kultury navazuje na dlouholetou činnost rodiny Altior na tomto poli, přičemž koncepčně se opírá 
o především o práci Jiřího Altiora, který v mezinárodní čajové komunitě je znám pod pseudonymem Via Thea. 
Beata Altior začala aktivně působit na poli čajové kultury v roce 2007, když založila společnost Neotea. 

 

HISTORIE ČAJOVÝCH AKTIVIT – VIA THEA & NEOTEA 
 
Via Thea je latinský název identickou pro koncept vzdělávání a praktikování, který zakladatel Institutu rozvíjí 
vybrané milníky na mé čajové cestě. Čtenář si tak bude moci udělat svůj vlastní úsudek, případně si porovnat 
mé závěry s vlastními. Přezdívka „Via Thea“ je moje čajové jméno, které v překladu z latinského jazyka zní 
„Čajová Cesta“ a latinou odkazuje na moje skutečné příjmení Altior, které je také latinského původu a 
znamená „Vyšší“ či „Hlubší“, ve starém Římě mělo také význam „Vznešený“ či „Ctihodný“. Připomínkou 
latinského jazyka se ve svém čajovém jméně odkazuji na kořeny evropské kultury, které spojuji s hloubkou 
tradiční čajové kultury.  
 

 
 

 
 



 

1998 – 1999: Dobrá Čajovna Pardubice 
 
Mé první setkání s českou čajovou kulturou proběhlo v Pardubicích, kde jsem studoval Vyšší technickou 

(později odbornou) školu a nakonec získal titul Diplomovaný technik v oboru výpočetní techniky. Když jsem slavil 

23. narozeniny, pozval mě kamarád Josef Král do místní Dobré čajovny. Měl pravdu, když tvrdil, že budu čajovnou nadšen. 

Jakmile jsem do ní vstoupil – tehdy byla ještě na staré adrese – propadl jsem jejímu kouzlu.  

Mnozí pamětníci té doby mi dají za pravdu, že se jednalo o pravděpodobně nejútulnější a nejatmosféričtější čajovnu 

sklonku minulého století. Její majitel Boleslav Nevělík ji vystavěl s neuvěřitelnou precizností.  

Dodnes nezapomenu, jak každá dekorace byla umístěna tak, aby stín, který vrhala vytvářel na zdi malé umělecké dílo. 

Záhy jsem si uvědomil, že estetika prostoru hraje velikou roli při setkávání, a čaj je v takových chvílích ideálním nápojem. 

S Bolkem Nevělíkem, majitelem Dobré Čajovny v Pardubicích, jsme dodnes skvělými přáteli a z jeho práce a přínosu pro 

českou čajovou kulturu neustále čerpám. Jeho čajovny považuji za perly české čajové architektury. 

 

 

  



 

2000 – 2001: Pražské čajovny & čajová škola Urasenke 
 
V roce 1999 mě, bohužel, navždy opustil můj otec, a tak jsem se rozhodl vrátit se do Prahy ke své ovdovělé mamince. 

Zájmu o čaj jsem se ovšem nevzdal a začal jsem pravidelně navštěvovat místní čajovny. Jejich život mě fascinoval a já jsem 

se jím začal systematičtěji zabývat. S kamarády jsme pravidelně navštěvovali snad všechny pražské čajovny, ale nejvíce 

času jsme strávili v čajovně Long Life, která se nacházela poblíž Staroměstského náměstí, v Dobré čajovně U Čajovníka (v 

legendárním „Boršově“ provozovaném Lubošem Rychvalským) a v čajovně Amana, kterou v té době vedl Jaroslav 

Debřička. Poslední jmenovaná čajovna byla neskutečně propracovaným stále se vyvíjejícím uměleckým dílem a strávil 

jsem v ní několik let každodenním pitím čaje.  

Mám na tu dobu skvělé vzpomínky a bylo to právě zde, kde jsem začal systematicky studovat jedinečné rysy české čajové 

kultury. Jako příklad mohu uvést, jak jsem se svolením majitele, měnil obsah místní knihovničky a sledoval, jaké knížky 

jsou nejžádanější. Závěr mě vskutku překvapil – byly to Matematicko-fyzikální tabulky, které si půjčovali studenti doučující 

sympatické studentky, a velký Atlas světa, nad nímž se scházeli cestovatelé plánující své další výpravy či ukazující si, kdeže 

se nachází místo, o kterém si právě vyprávějí. Nová doba přinesla nová média a internet tyto chvíle prožité u čaje již 

nadobro odsunul do vzpomínek. Ani jedna ze zmíněných čajoven dnes už nestojí. Poslední z nich skončila před dvěma lety. 

V tomto období jsem také začal pravidelně navštěvovat čajovou školu Urasenke, která je dodnes jedinou čajovou školou 

působící v naší zemi s dlouhodobou tradicí. 

 

 

  



 

2001 – 2002: Daruma & Formosa & Modrý Slon & Amitábha 
 
V roce 2001 jsem poprvé začal pracovat v čajovně. Byla to pražská čajovna Daruma, kterou vedl David Tesař. S ním jsem 

se pravidelně setkával u čaje, a přitom skládal krátké japonské básničky ve formě haiku a senriu, což stálo za mojí tehdejší 

tamní přezdívkou „Jirka Haiku“. S kamarády jsem velmi rád navštěvoval i nedalekou čajovnu Formosa, která byla sice méně 

útulná, ale zato byla čistá, světlá, měla fascinující prosvětlený kamenný stůl, u kterého jsme sedávali a topení na blyštících 

se toaletách. Byla to první čajovna, kam jsem se nestyděl vzít seriózní gentlemany na šálek čaje, neboť její úroveň čistoty 

i skladba hostů dokazovala, že je možné připravovat čaj i pro dospělou náročnější klientelu, která si nechce umazat 

společenský oděv a nechce řešit kvalitu hygieny. I tato čajovna po několika letech skončila, stejně tak jako další zajímavá 

čajovna Modrý Slon, která byla spojená s tréninkovou halou Wing Chun Kung Fu, což se odráželo na jejím asijském duchu 

a v přítomnosti velkého množství konviček z yixingské keramiky. S odstupem času si uvědomuji, že právě zde jsem k této 

jedinečné čínské keramice získal vztah. Poslední zmíněnou čajovnou byla čajovna Amitábha provozovaná Romanem 

Koudelem a jeho čínskou obchodní partnerkou, paní Yang Wei. Ti dva mě jako první zasvětili do tajů gong fu cha a seznámili 

s duchem starých čínských čajoven. Od čajovny jsem měl klíče a pomáhal ji provozovat. Když v roce 2002 přišla velká 

povodeň, čajovna ji přežila zcela v suchu, ale byla kvůli vlhnutí zdí stejně uzavřena. Majitelé Amitábhy vystavěli opodál 

čajovnu Guan Yin, kterou jsem navštěvoval jen krátce – doslova několik dní. Změnil jsem totiž zaměstnání a s touto – pro 

mě osudovou čajovnou – jsem se na dlouhou dobu rozloučil. 

 

  



 

2003 – 2005: Půlnoční čajovna 
 
První čajovna, kterou jsem provozoval a výrazně se spolupodílel na jejím duchu, nebyla vlastně ani čajovna. Jednalo se o 

klub Asociace Plnokontaktních Bojových Umění a já v něm strávil bezmála tři roky. Den co den jsem se zde v něm staral 

o hosty, uklízel jej i přespával na jeho mramorové podlaze. Stal se mi školou života a klášterem zároveň. Název se 

odvozoval od pozdní zavírací hodiny, která korespondovala s mým životním stylem. Jakmile totiž odešli poslední hosté, 

uklidil jsem a pustil se do práce na aplikované metafyzice, studiu kulturních pramenů a analýzách čajového trhu. Zde jsem 

po tři roky bádal nad tím, co dnes tvoří jádro Systému Altior. Zpětně hodnotím roky dennodenního nasazení věnovaného 

provozování Půlnoční Čajovny jako zásadní milník na své čajové cestě. 

 
 
 

 



 

 

  



 

2006 – 2009: U Starého Mistra 
 
V roce 2005 navštívila Půlnoční čajovnu moje budoucí žena. Poměrně rychle jsme si padli do oka a já jsem změnil svůj 

životní styl. Moje nastávající žila v Příbrami a já tam bydlel s ní. V té době právě zanikla tamní Svatojánská čajovna a my 

jsme si odkoupili část jejího vybavení včetně nápojových lístků. Ač jsme s manželkou začínali hodně skromně, naše čajové 

vybavení odpovídalo malé čajovně. V dubnu 2005 jsem Beatu u jejích rodičů v Orlických horách požádal o ruku. Když jsem 

se vrátil vlakem do Prahy, stavil jsem se na čaj v nové čajovně Cha Dao v Jeruzalémské ulici. Právě ji otevřela jedna čínská 

rodina, a tak jsem byl zvědavý, jaká ta čajovna bude. Její majitel, pan Jin Wei mě pohostil excelentním čajem a na prohlížení 

dal do ruky knížku plnou snímků starých čínských čajoven. Tento okamžik nadobro změnil můj život, neboť ihned mi bylo 

jasné, že světem čajoven se chci zabývat profesionálně po celý život. Krátce na to se nám naskytla příležitost pronajmout 

si ve stejné ulici byt a hned pod ním i bar. Rozhodli jsme se této příležitosti využít a tak začala stavba naší první čajovny. A 

v této chvíli zasáhl osud. Paní Yang Wei prodala část podílu čajovny Guan Yin panu Wang Xiaoningovi, a právě ho přišla 

představit jediné čínské konkurenci – panu Jin Weiovi, provozovateli čajového klubu Cha Dao. Shodou okolností jsem byl 

u toho, a tak jsem byl představen generálnímu sekretáři Světové Čajové Unie. Následovalo mnoho schůzek s tímto 

výjimečným gentlemanem a my se stali přáteli. Po tři roky jsme se scházeli pokaždé, když byl v Praze, a s pomocí 

tlumočníka, skvělého Štěpána Pavlíka, sinologa z Karlovy Univerzity, si povídali o čajovém trhu a čajové kultuře. Byl jsem 

nenasytný zvědavec dychtící po každé myšlence a pana Wanga jsem zahrnoval tisíci dotazů. Na základě našich rozhovorů 

jsem vytvořil koncept Inteligentní Čajovny, která by reflektovala místní tradiční kulturu i odkazovala na starou Čínu. 

Nakoupil jsem od pana Wang Xiaoninga a paní Yang Wei většinu jejich vybavení a skoupil všechno zajímavé, co se na 

českém čajovém trhu dalo. Vlastní čajovnu jsem stavěl a budoval tři roky a o tyto zkušenosti se opírám dodnes. 

 

 



 

  



 

2009: Neo Teahouse 
 
Jakmile jsem dostavěl Starého Mistra, změnily se podmínky a já byl nucen pustit se do další čajovny. Tentokrát jsme 

si s manželkou pronajali bývalou banku a postavili čajové centrum o rozloze 350 m2. Zde se mi potvrdilo, že tato cesta má 

co nabídnout i náročnější klientele. Panu Wang Xiaoningovi se naše nová čajovna líbila, což bylo pro mě zásadní motivací 

a vodítkem, kudy dál. Neo Teahouse byl situován do samého středu našeho hlavního města, konkrétně do ulice Palackého, 

která je rovnoběžná s Václavským náměstím. Nacházel se v historické budově, která je dnes z části Muzeem Františka 

Palackého a Františka Ladislava Riegera. Spisovatel a historik František Palacký byl nezpochybnitelnou morální autoritou 

české národní společnosti v 19. století a byl nazýván „Otcem národa“, což mu přiznávali i jeho odpůrci. Hudební a čajový 

salonek Palackých a Riegerových se dodnes nachází v prvním patře přímo nad místem, kde stálo naše čajové centrum Neo 

Teahouse.  

 

 



 

  



 

2009 – 2010: Camellia 
 
Mým dalším počinem se stala adaptace v té době již po dva roky zavřené čajovny Guan Yin. Na základě podnětu pana 

Wanga jsem si s paní Yang Wei vyjednal podmínky odkupu jejich bývalé čajovny a pustil se za dohledu jejich člověka, do 

její přestavby. Projekt Camellia byl pro mě stěžejní, neboť jsem mohl přímo navázat na práci pana Wanga.  

Čajovnu jsem značně rozšířil a navrhl jsem ji tak, aby se časem mohla rozrůst na třípatrový podnik, viz kapitola „Realizace 

čajoven na klíč“. S majitelem prostor jsem domluvil exklusivní podmínky a dlouhodobý pronájem. S jeho svolením a pod 

dohledem stávajících čínských majitelů jsem započal s rekonstrukcí, kterou jsem nakonec zcela sám financoval, a která 

trvala tři čtvrtě roku. Během ní došlo ke značným stavebním úpravám, jež odstranily improvizované vestavby a navrátily 

místu původní charakter. Impulsem k přestavbě se stal hrubý nesoulad mezi oficiální projektovou dokumentací a reálným 

stavem. Do prostor jsme – se souhlasem původních provozovatelů – svezli veškerý náš čajový inventář, takže jsme věděli, 

že máme k dispozici vše, co je zapotřebí pro úspěšné otevření nově rekonstruovaného podniku. Měl jsem v úmyslu dát 

formou daru třetinu podniku panu Wang Xiaoningovi, neboť ten zde několik let působil a hlavní měrou se zasloužil o můj 

odborný rozvoj a jako vhled do čajové problematiky by zásadně prospěl celé české čajové kultuře. Je ironií, že se zločinci 

zaštítili jeho jménem, když si přivlastňovali náš veškerý majetek a hanobili naše jméno. Od těchto událostí jsem pana 

Wanga osobně nekontaktoval, ale zaslal jsem mu celou dokumentaci k trestnímu případu. Ponechávám na něm, jaké 

zaujme stanovisko. 

 

  



 

2013 – 2014: Hakuzan 
 
Přibližně dva roky jsem se staral o čaj v soukromé čajovně Hakuzan. Bylo to období, kdy jsem dokončoval svoji práci na 

Systému Altior a zároveň se tříbil v gong fu cha. Čajovna Hakuzan je soukromým projektem japonologa, mistra bojových 

umění a neúnavného propagátora orientální kultury a asijských bojových umění, pana Jakuba Zemana. 

  



 

  



 

Od 2007: Čajová a kulturní vystoupení 
 
Od roku 1990, kdy jsem poprvé vyhrál literární soutěž, se pravidelně věnuji psaní veršované poezie. Od roku 1995 se věnuji 

pravidelnému psaní japonské poezie haiku. V roce 2007 jsem vydal svoji první sbírku haiku poezie 575. Od roku 2007 

praktikuji každodenní přípravu čaje Daily Gong Fu Cha, která v kombinaci s Daily Haiku tvoří jeden z pilířů mého 

pravidelného cvičení. Protože tyto aktivity neslouží ze své podstaty pouze mému vlastnímu rozvoji, ale jsou i formou 

komunikace a prezentace východní filozofie, přijímám občas nabídky k veřejným vystoupením, která se časem přerodila 

v poskytování cateringových služeb. Jsem přesvědčen, že takováto denní cvičení a pravidelná obdarovávání bližních – byť 

nepatrnými dary – jsou nezbytná pro proniknutí do podstaty čajové cesty. 

 

  



 

Od 2006: Prague Tea Office 
 
Od roku 2007, kdy jsem začal budovat čajovnu U Starého Mistra, jsem cítil potřebu vytvořit novou koncepci kancelářských 

prostor, která by vycházela vstříc specifickým potřebám schůzek a jednání, která se dotýkají problematiky čaje nebo čajové 

kultury. První realizace, která byla ve stejném domě, jako byla čajovna, je vidět na připojeném snímku. Později jsem 

zkoušel různé varianty včetně zcela samostatných prostor.  

V roce 2015 jsem tříbení svých úvah završil založením první zcela samostatné, byť neformální, Pražské Čajové Kanceláře – 

Prague Tea Office. Její sídlo se nacházelo na Praze 1 na Národní třídě a bylo situováno do prostor Čajového Krámku. 

Pražská Čajová Kancelář vytváří nezbytné zázemí pro moji činnost na poli čajové kultury a je kontaktním místem mezi 

mnou a čajovým trhem. 

Nyní má Pražská Čajová Kancelář vyhrazeny prostory v našem bytě a další zázemí i mimo něj, což je dáno skutečností, že 

její činnost závisí momentálně zcela na mě, a tam kde právě jsem a jednám o projektu, který zastřešuje brand Prague Tea 

Office, tam je i moje kancelář. Tento stav vyplývá z dočasné situace, nicméně s formalizováním celého projektu dojde i k 

převedením mé činnosti na komerční bázi a ke zřízení nového sídla Pražské Čajové Kanceláře. Jak vyplývá z 

harmonogramu, role Čajové Kanceláře je pro úspěšnou aplikaci Systému na čajový trh zásadní a Prague Tea Office bude 

jeho první realizovanou organizační složkou. 

  



 

Od  

  



 

2006 – 2014: Spolupráce s Čajovým Ateliérem 
 
S Martinem Reslem, majitelem českobudějovického Čajového Ateliéru, se znám již od roku 2006 a již leta intenzivně 

spolupracujeme. V roce 2014 jsem se začal podílet na rozvoji jeho čajovny. Z naší spolupráce se stalo vzájemně obohacující 

přátelství. V roce 2015 jsme společně dokončili první část rekonstrukce Čajového Ateliéru a v roce 2016 jsme v ní 

pokračovali výstavbou salonku věnovanému výstavám a přednáškám. V návrhu této neobyčejné čajovny se odráží filozofie 

Inteligentní čajovny, o které se zmiňuji v pasáži věnované Institutu Čajové Kultury. Čajový Ateliér prochází neustálým 

pozitivním vývojem, proměnami a rozšiřováním, což je radost sledovat. Jsem přesvědčen, že už nyní se jedná o jednu 

z nejzajímavějších a nejperspektivnějších čajoven, které jsou v České republice k vidění. 

  



 

Od 2002: Studium a výuka čajové kultury 
 
První čajový obřad vedený skutečným čajovým mistrem, jsem zažil v čajové škole Urasenke a první gong fu cha na špičkové 

úrovni od paní Yang Wei v čajovně Amitábha. Oba dva tyto zážitky položily základy mému studiu čajové kultury. Když jsem 

zpracovával informace pro čajové lístky do Půlnoční čajovny a později do čajoven U Starého Mistra či Neo Teahouse, tak 

jsem narážel na nesourodost a nízkou kvalitu místních informačních zdrojů o čaji. Proto jsem se začal věnovat jejich studiu. 

Zároveň jsem občas tím, kdo poskytuje svoje rady a zkušenosti. Rozhodně se necítím jako odborník, do kterého mám 

opravdu daleko. Přesto se najdou zájemci o čajovou kulturu, které moje zkušenosti zajímají. Je potěšitelné, že někteří z 

nich jsou ze zahraničí a váží cestu až do naší země. Stejně tak i já cestuji za poznáním. Například v roce 2015 jsem byl na 

desetidenním semináři Alexandra Wagnera z Uralské univerzity, anebo v roce 2016 jsem hostil CEO Korean Tea Board, 

pana Williama Leeho.  

 V současnosti se uceleně a systematicky věnuji předávání znalostí svému synovi Damianovi Altior a manželce Beatě Altior. 

Vědomí vlastní nedostatečnosti mě vede k intenzivnímu studiu. Protože v naší zemi není dostupné žádné ucelené vzdělání 

v oblasti čajové kultury, shromažďuji svoje pozvolna nabývané poznatky do učebnice, kterou vytvářím. Vědomí 

nedostupnosti kvalitních informací a praktických příkladů mě přivedlo k myšlence založení Akademie Čajové Kultury, která 

bude systematicky vyučovat všechny odstíny a varianty čajové kultury doplněné o praktické příklady a související témata. 



 

Od 2014: Práce starých mistrů 
 
Ač jsem leta ponořen do studia historie čajové kultury, teprve nedávno jsem dostal příležitost prakticky propojit svůj zájem 

o ni se svojí čajovou cestou. Stalo se tak v roce 2014, když jsem poprvé hostil účastníky předaukční výstavy svým čajem. 

Od té doby se datuje moje spolupráce s aukčními domy (Arcimboldo, Arthouse Hejtmánek), galeriemi (Kunstkomora), 

antiky, kastelány a dalšími osobnostmi kulturního i tímto směrem zaměřeného akademického světa.  

 

Práce s historickými exempláři a mistrovskými díly, které mohu svojí prací alespoň na okamžik znovu oživit, jsou tou 

nejlepší školou a zároveň i požitkem, které v rámci čajové kultury znám, neboť vyžadují naprosté soustředění a zároveň 

nesevřenost, dobrou přípravu, trpělivost a správné načasování, opatrnost, jemnost a promyšlenost pohybů, kontrolu 

situace či pokoru a respekt. Pracovat se vzácnými či drahými exempláři je výsadou, kterou si musí člověk zasloužit. 

Odměnou mu je možnost pracovat s díly starých mistrů, učit se od nich a inspirovat se jimi. 

  



 

Od 2014: Tea Masters Cup 
 
Od roku 2014 se věnuji aktivitám spojeným s mezinárodní soutěží Tea Masters Cup. Pravidelně jsem rozhodčím v Lotyšsku, 

aktivně sleduji vývoj v České republice a v roce 2015 jsem byl na světovém finále v Turecku. V roce 2016 jsem provázel 

pana Williama Lee, CEO Korean Tea Board a jednoho z iniciátorů a patronů této soutěže, po České republice a po 

Slovensku. Letos jsem se setkal s jeho delegací v Lotyšsku. Příjemná setkání proběhla také se zakladateli a pořadateli této 

soutěže – Denisem Shumakovem, Ramazem Chanturiyanem, Bryanem Baptistou či Alexandrem Wagnerem. V České 

republice provozuje soutěž Česká Barmanská Asociace.  

Čajová soutěž Tea Masters Cup je prvním úspěšně se šířícím mezinárodním formátem soutěžení v přípravě čaje. 

Jako taková prochází značným vývojem a rozvojem. Momentálně se soutěží ve čtyřech kategoriích, které mají jasná 

pravidla, ale systém hodnocení je u většiny z nich značně individuální. Soutěž původně vznikla v Rusku, kde měla za cíl 

popularizovat čajovou kulturu. Jakmile přesáhla ruskojazyčný kulturní region, projevila se její nekoncepčnost či absence 

metodologie, sdílených pravidel a výběru rozhodčích. Soutěž prodělává značný vývoj a balancuje na hraně mezi 

sportovními a marketingovými aktivitami. Je jednoznačné, že předznamenává nový proud v medializaci čajové kultury a 

v její profesionálně pojaté prezentaci. Naplno se zde ovšem projevují regionální odlišnosti ve vnímání čajové kultury a 

chybějící platforma, kde by se všechny čajové kultury stýkaly. Dle mého úsudku je vedle Tea Masters Cupu prostor i pro 

jiné formáty čajového klání, jež se mohou doplňovat s tímto pionýrem popularizace čajové kultury.  

 



 

  



 

  



 

Od 2014: X-čaj Riga & Čajovňa dobrých ľudí  
 
V rámci mezinárodní spolupráce rozvíjím vztahy především s Yurym Podusovem, majitelem lotyšské čajovny X-čaj Riga a 

duší projektu Tea Deli v tamním Pullman hotelu. Yury Podusov je lotyšským organizátorem soutěže Tea Masters Cup. Mezi 

dalšími milými zahraničními přáteli se určitě musím zmínit manžele Alenku a Vladimíra Ondejčíkovi, kteří provozují 

nitranskou Čajovňu dobrých ľudí. V České republice je největší čajovou akcí, která si zaslouží zmínku, festival Čajomírfest 

konaný na konci letních prázdnin. Osmým rokem jej pořádá Čajomír. 

 
  



 

 
  



 

Od 2014: Prague Tea Night 
 

Já sám jsem pořadatelem neformálních setkání Tea Night, přičemž první nazvané „Prague Tea Night“ se uskutečnilo ve 

Slovanském domě (Fusion restaurant a Millhouse sushi) v prosinci 2015. Loni proběhl druhý ročník pod názvem „Riga Tea 

Night“ v hlavním městě Lotyšska. Tea Night je pojato jako společenský večer pro pozvané hosty z okruhu čajových, 

uměleckých a rodinných přátel a kolegů. Ideou akce je poděkovat všem za spolupráci v uplynulém období a podělit se o 

nápady a vize, které by stálo za to vyzkoušet. Tea Night je koncipována jako společenská událost. 

 



 

  



 

2016 09 28: Mezinárodní fórum o čajové kultuře, Čína 
 
V loňském roce jsem odjel na pozvání hongkongského čajového učitele, pana Wingchi Ipa, na mezinárodní konferenci o 

čajové kultuře do Čínské Lidové Republiky. Konference se konala ve městě Wuxi v provincii Shaanxi a já jsem na ní poprvé 

veřejně prezentoval koncept Národních Čajoven. Text mého vystoupení je ve třech jazycích uveden v oddílu nazvaném 

Proklamace. S panem Wingchi Ipem se znám od roku 2007, kdy jsme se setkali v Praze, neboť zde byl na pozvání pana 

Wang Xiaoninga. Tento výjimečný a erudovaný čajový učitel je přítelem mého čajového kolegy Radoslava Poláška 

(GoodTea.eu). Bylo mi ctí, že jsem je oba dva mohl loni přivítat ve svém domě. U pana Wingchi Ipa v Hong Kongu jsem 

pobýval po konferenci a tato návštěva mě v mnohém posunula. 

  

  



 

   

 ČAJOVÁ SEKCE – PRAGUE TEA OFFICE – WILLIAM LEE TOUR  

WILLIAM LEE TOUR CENTRAL EUROPE TOUR 2016 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – VIA THEA – NÁRODNÍ ČAJOVNY 

NÁRODNÍ ČAJOVNY 2016 
BUDOUCNOST ČAJOVÉ KULTURY SPOČÍVÁ V PŘÁTELSKÉ SPOLUPRÁCI 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – VIA THEA – DESATERO ZÁSAD ÚSPĚŠNÉ ČAJOVNY  

DESATERO ZÁSAD ÚSPĚŠNÉ ČAJOVNY 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – VIA THEA – NEPSANÉ DESATERO ČAJOVÉHO SETKÁNÍ  

NEPSANÉ DESATERO ČAJOVÉHO SETKÁNÍ 
PUTOVÁNÍ ČAJOVÉHO PRINCE #63 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – VIA THEA – LU TUNGOVA PÍSEŇ ČAJE  

LU TUNGOVA PÍSEŇ ČAJE / TEA MASTERS CUP 2016 
 

 



 



 



 
 



 

  



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – DEGUSTACE ČÍNSKÝCH ČERVENÝCH ČAJŮ  

DEGUSTACE ČÍNSKÝCH ČERVENÝCH ČAJŮ 
ČAJOVÁ DEGUSTACE S PŘEDNÁŠKOU 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
  



 
  



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 
 



 

   

 IRKD – SEKCE ČAJOVÉ KULTURY – ČAJOVÉ AKTIVITY V ROCE 2019  

ČAJOVÉ AKTIVITY V ROCE 2019 
 

Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – AKTIVITY V R. 2019 - JIŘÍ ALTIOR: LETMÝ PRŮVODCE PODHOUBÍM ČAJOVÉ KULTURY  

JIŘÍ ALTIOR: LETMÝ PRŮVODCE PODHOUBÍM ČAJOVÉ KULTURY  
 

Nově založené hudební těleso– soubor Via Melodica 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  



   



  



 



 

   

 ČAJOVÁ SEKCE – CHAMBER OF TEA – DNY ČAJE A KERAMIKY 2019  

DNY ČAJE A KERAMIKY 2019 
 

 



  



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – CHAMBER OF TEA – CHAIKU 2019 / RIGA 

CHAIKU 2019 / RIGA 
 

 



 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – CHAMBER OF TEA – ČAJOMÍRFEST 2019  

ČAJOMÍRFEST 2019 
 

 



 
 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – CHAMBER OF TEA – DURGA PUJA 2019  

DURGA PUJA 2019 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

   

 IRKD – ČAJOVÁ SEKCE – CHAMBER OF TEA – PRAGUE TEA NIGHT 2019  

PRAGUE TEA NIGHT 2019 
 

 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – CURRICULUM VITAE BEATY ALTIOR 

SEKCE HUDBY & KULTURNÍ HISTORIE 
 

Vedoucím sekce a kulturní historie je od první schůze 
Institutu umělecká vedoucí souboru Hora Fugit je čestná 
členka Institutu, muzikantka a kulturní historička Beata 
Altior. 
 

CURRICULUM VITAE BEATY ALTIOR 
 
Houslistka a zpěvačka Beata Altior rozená Pecháčková 
(*1974) pochází z Dolní Čermné, která se nachází v podhůří 
Orlických hor. S hudbou vyrůstala od malička, kromě jiného 
od dětství zpívala a hrála v místním kostele. V roce 1989 
byla přijata na konzervatoř v Pardubicích, kterou zdárně 
ukončila v roce 1995. Studovala hru na housle ve třídě 
Ladislava Navrátila. 

 
Během studia se začala zajímat o autentickou interpretaci staré hudby, zejména o hru na barokní housle a 
později i zpěv. Protože v té době ještě neprobíhala v Československu a později v České republice ucelená 
odborná výuka staré hudby, zájemci o ni nezbývalo než studovat soukromě u světových osobností. Proto Beata 
Altior absolvovala četné mistrovské kurzy především v zahraničí: např. u Simona A. T. Standage (*1941, Velká 
Británie), Johna Hollowaye (*1948, Velká Británie), Sigiswalda Kuijkena (*1944, Belgie) nebo Kati Debretzeni 
(*1971, Rumunsko). 
 
V rámci interpretace staré hudby se začala věnovat rovněž sólovému zpěvu pod vedením oratorní pěvkyně 
Lenky Pištecké (*1960). Svůj hudební talent dále rozvíjela na mistrovských kurzech u Jeffreye Galla (*1950, USA) 
či Maria van Alteny (*1938, Nizozemí). 
 
Potřeba poznávat historický kontext interpretované hudby dovedla v letech 1998–2003 Beatu Altior ke studiu 
oboru kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Při studiu ovšem nepřerušila svoji 
uměleckou činnost. Se souborem Cappella Accademica vedeným Ondřejem Mackem (*1972) vystupovala 
v pozici koncertního mistra na scéně barokního divadla v Českém Krumlově. V Jižních Čechách rovněž působila 
v souboru Dyškanti vedeném doc. PhDr. Martinem Horynou, Ph.D. (*1956). Velkým přínosem pro vhled 
do staré hudby je mnohaletá spolupráce s Michaelem Pospíšilem (*1962), který je znám svým renesančním 
záběrem nejenom na poli interpretačním (soubor Rittornello), ale i vzdělávacím (workshopy) a badatelském. 
Další inspirující a obohacující spoluprací bylo dlouhodobé působení v souboru Ludus Musicus Františka 
Běhounka (*1952). Beata Altior rovněž spolupracovala s dalšími hudebními soubory a uměleckými tělesy jak 
v České republice (např. s loutkovým divadlem Tineola Michaely Bartoňové, *1955), tak i v zahraničí 
(např. s francouzským souborem Doulce Mémoire, který v roce 1989 založil Denis Raisin Dadre, *1956). 
 
Beata Altior se vedle spolupráce se zavedenými tělesy věnuje i realizaci vlastních projektů. V roce 2010 založila 
soubor Hora Fugit a v roce 2019 soubor Via Melodica. Od roku 1992 je členem České Händelovy společnosti 
a od roku 2019 vedoucí hudební a kulturně-historické sekce Institutu renesance kulturního dědictví. 
 
Po celou dobu své hudební kariéry se rovněž věnuje pedagogické činnosti. Vedle výuky hry na housle a zpěvu 
se zaměřuje na individuální rozvoj talentů, přičemž čerpá z bohatých pedagogických zkušeností. Těžiště její 
výuky spočívá v přesvědčení, že hudba je součástí plnohodnotného života zdravé společnosti. Proto by měla být 
potěchou jak pro laiky, kteří si ji pouze užívají, tak i pro nadšené amatéry každého věku a samozřejmě také 
pro špičkové virtuózní interprety. Toto přesvědčení se projevuje v individuálním přístupu ke každému žákovi, 
kdy cílem výuky je dovést jej tam, kam on sám chce a co mu jeho (leckdy skrytý) talent umožní, přičemž samotná 
výuka klade důraz na komplexní přístup a cit pro přirozenost. Pedagogický přístup Beaty Altior dokonale souzní 
s metodikou virtuosního houslisty Alexandra Shonerta. 



 

  



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – CHRONOLOGIE KONCERTŮ V R. 2019   

CHRONOLOGIE KONCERTŮ V ROCE 2019 
 

Chronologie kulturně-vzdělávacích aktivit IRKD provedených v roce 2019 

13 kulturně-vzdělávacích akcí realizovaných souborem HORA FUGIT bylo uskutečněno v průběhu 9 měsíců, 

přičemž v rámci 4 měsíců byly konány 2 akce. V měsících duben, červen a září se neuskutečnila akce žádná. 

LEDEN 
 TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019  5. ledna 2019 
 
ÚNOR 
 STAROMATĚJSKÁ POUŤ 2019  24. února 2019 
 
BŘEZEN 
 KŘÍŽOVÁ CESTA 2019 u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce (hudba)  16. března 2018 
 
KVĚTEN 
 MALÁ SVATO-MICHALSKÁ PODLETNÍ POUŤ 2019 (hudební spoluúčast)  8. května 2019 
 SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 2019  19. května 2019 
 
ČERVEN 
 XVI. DNY ČAJE A KERAMIKY  15. června 2019 
 TROJIČNÍ POUŤ 2019: BENEDIKCE  16. června 2019 
 
ČERVENEC 
 CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT 2019  14. červenec 2019 
 
SRPEN 
 CHAIKU 2019   8. srpna 2019 
 11. ČAJOMÍRFEST  24. srpna 2019 
 
ZÁŘÍ 
 INDOČÍNSKÝ PODZIMNÍ FESTIVAL 2019 27. září 2019 
 DURGA PUJA 2019 4. až 8. října 2019 
 PRAGUE TEA NIGHT 2019 & TAGORE 2019 24. října 2019 
 
LISTOPAD 
 DUŠIČKOVÝ KONCERT NAD ŠÁRKOU 2019  2. listopadu 2019 
 DUŠIČKOVÝ KONCERT V TRNÍČKU 2019  8. listopadu 2019 
 
PROSINEC 
 ADVENTNÍ KONCERT 2019  1. prosince 2019 
 MIKULÁŠSKÁ 2019  7. prosince 2019 
 



 

 

  

 

  IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – ÚČINKUJÍCÍ V R. 2019  

REJSTŘÍK ÚČINKUJÍCÍCH V ROCE 2019 
 
 Pavel Adámek    
 Beata Altior             
     
 Damian Altior     
 Jiří Altior             
      
 Ondřej Beneš          
 Martina Čabanová    
 Kristýna Čeřovská  
 Martina Ditrichová     
 Dan Drechsler   
 Jiřina Dvořáková  
 Jan Fila  
 Papia Ghoshal     
 Blažena Heřmánková  
 Marie Hodinářová     
 Hana Holubkovová      
 Zdenka Chládková   
 Martin Ježek  
 Roman Kalousek  
 Martina Königsmark   
 Jakub Kučera  
 Marie Kuldová    
 Josef Lecian   
 Vladimír Liščák  
  Jiří Ludvík  
  Anna Matlová  
  Josefína Matyášová  
  Vít Michalec         
  Jan Novák     
  Tomáš Pelich  
  Yury Podusov   
  Petra Pospíšilová     
  Markéta Richterová  
  Kateřina Římalová  
  Veronika Seidlová   
  Adam Slavický        
  Marek Slavický   
  Samuel Škoviera  
  František Špaček  
  Barbora Špačková   
  Miloslav Študent  
  Josefina Wichsová  
  Marek Zeman       
 

V roce 2019 bylo provedeno 17 veřejnosti přístupných aktivit, z nichž prvních 5 ještě nebylo realizováno pod 
hlavičkou Institutu renesance kulturního dědictví. Zbylých 12 již patří do portfolia Institutu. Na realizaci akcí 
se organizačně podíleli především členové Institutu, a to jeho ředitel Ondřej Beneš, Beata Altior (vedoucí 
hudební sekce) a zakladatel Jiří Altior (vedoucí čajové sekce). Dále se přímo zapojilo celkem 42 interpretů a 
některé akce probíhaly ve spolupráci s třetími stranami. Speciální díky si zaslouží rodina Nováků, která se 
významnou měrou podílela na fotografické a zvukové dokumentaci provedených děl . 

 



 

 
  

 

  IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE –PŘEHLED INTERPRETOVANÝCH AUTORŮ A DĚL V R. 2019   

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED INTERPRETOVANÝCH AUTORŮ A DĚL 
 
# AUTOR DÍLO 
1. neznámý Čas radosti veselosti  
2. halekačka z moravsko-slovenského pomezí Jo jo jo joj  
3. koleda z Táborska Hopsa pacholátka  
4. neznámý Co to znamená medle nového   
5. neznámý Již Slunce z Hvězdy vyšlo  
6. Václav Karel Holan Rovenský Nastal přeradostný čas  
7. neznámý Veselé vánoční hody  
8. neznámý Zelená se louka  
9. neznámý Já bych rád k Betlému  
10. neznámý Byla cesta byla ušlapaná  
11. neznámý Ten vánoční čas  
12. neznámý Den přeslavný jest k nám přišel  
13. Jan Josef Božan Nový rok běží  
14. Václav Karel Holan Rovenský Den slavný k nám přišel  
15. Jakub Jan Ryba Zpěv tří králů  
16. Václav Karel Holan Rovenský Král mocný  
17. Bedřich Bridel Děťátko rozkošné  
18. neznámý Abeceda  
19. Alessandro Orologio Intrada 4 á 5  
20. Jacob Handl Gallus Viri sancti (Svatí muži)  
21. Alessandro Orologio Intrada 6 á 5  
22. Jacob Handl Gallus Ave Maria (Zdrávas Maria)  
23. Alessandro Orologio Intrada 2 á 5  
24. Jacob Handl Gallus Jubilate Deo (Plesejte Pánu)  
25. Alessandro Orologio Intrada 8 á 5  
26. Jacob Handl Gallus Laetamini in Domino (Radujte se v Pánu)  
27. Václav Karel Holan Rovenský Ach můj nejsladší Ježíši  
28. Adam Michna z Otradovic Stabat mater Dolorosa  
29. Jaroslav Voříšek Missa brevis  
30. Jaroslav Mácha Ave, královno míru!  
31. Otto Albert Tichý Panis angelicus  
32. Franciscus Xaverius Thuri Air per oboe solo  
33. Jan Fila Žalm 113  
34. Jan Josef Božan Buď pochválen   
35. William Byrd Missa a3 (Kyrie a Gloria)  
36. Jan Josef Božan Buď pochválen   
37. Graduale Triplex Alleluja  
38. Jan Josef Božan Buď pochválen  
39. William Byrd Missa a3 (Sanctus a Benedictus)  
40. William Byrd Missa a3 (Agnus Dei)  
41. Václav Karel Holan Rovenský Beránku Boží  
42. Heinrich Schütz O Jesu, nomen dulce  
43. Jan Josef Božan O Trojice Nejsvětější  
44. neznámý Tě Boha svého chválíme  
45. neznámý L‘homme armé  
46. neznámý Hospodine pomiluj ny (cca 10./11. stol.)  
47. neznámý Hospodine pomiluj ny (barokní píseň)  
48. neznámý Bogurodzica  
49. Jan Josef Božan Slávo Markrabství tohoto  
50. Karel Douša Misa glagoljskaja  
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51. Adam Michna z Otradovic Svatí Crho a Strachoto  
52. neznámý Alle psallite cum luya  
53. zapsal Čeněk Holas Večerní  
54. Rabíndranáth Thákur Megher pore   
55. Rabíndranáth Thákur Ami Rupe Tomay Bholabo Na  
56. Heindrich Ignaz Franz Biber Passacaglia  
57. zaznamenal Leoš Janáček jedna z Hukvaldských písní  
58. Oldřich Nový Jen pro ten nový den…  
59. Vilda Dubský Kulhavá kobyla  
60. Tomáš Pelich improvizace na šakuhači  
61. Rabíndranáth Thákur Ami Rupe Tomay Bholabo Na  
62. Heindrich Ignaz Franz Biber Passacaglia  
63. zaznamenal Leoš Janáček jedna z Hukvaldských písní  
64. Oldřich Nový Jen pro ten nový den…  
65. Vilda Dubský Kulhavá kobyla  
66. Tomáš Pelich improvizace na šakuhači  
67. John Kollette I'm forever blowing bubbles  
68. Rabíndranáth Thákur Ami Rupe Tomay Bholabo Na  
69. výběr skladeb napříč věky Nocturno  
70. Václav Karel Holan Rovenský O všech svatých   
71. Claudio Monteverdi Laudate Dominum   
72. Claudio Monteverdi Deus tuorum militum   
73. Claudio Monteverdi Iste conffessor   
74. Adam Václav Michna z Otradovic O nebeském Jeruzalémě   
75. Adam Václav Michna z Otradovic Pohrzení pomíjejícího světa   
76. Bedřich Bridel Co Bůh? Člověk   
77. Václav Karel Holan Rovenský Všichni lidé v světě   
78. Václav Karel Holan Rovenský Marnost nad marnosti   
79. Václav Karel Holan Rovenský Má duše   
80. Václav Karel Holan Rovenský Již odcházím   
81. Adam Václav Michna z Otradovic Jiná k Panně Marii za mrtvé   
82. Adam Václav Michna z Otradovic Milosrdný Bože   
83. Claudio Monteverdi Slave Regina   
84. Václav Karel Holan Rovenský Večerní v sobotu mrtvé   
85. Capella regia musicalis Nová radost   
86. Jacob Handl Gallus Radix Jesse   
87. Michael Praetorius Conditor alme siderum   
88. Slavíček rájský Rorate coeli   
89. Heinrich Schütz Rorate coeli   
90. Slavíček rájský Láska věčná   
91. Capella regia musicalis Hle přijde Pán Spasitel náš   
92. Capella regia musicalis Vykvětla hůl Aronová   
93. Capella regia musicalis Pán Bůh všehomoucí   
94. neznámý (Benešovský kancionál) Zdrávas jenž jsi pozdravena   
95. Jacob Handl Gallus Ave Maria   
96. Philipp Friedrich Boeddecker Magnificat   
97. Capella regia musicalis Jakžto Růžička   
98. Michael Praetorius Es ist ein Ros entsprungen   
99. Giovanni Legrenzi Alma redemptoris mater   
100. Capella regia musicalis Maria pole vznešené   
101. Slavíček rájský Bůh Otec Syn i Duch svatý   
102. neznámý (Benešovský kancionál) Všickni věrní   
103. neznámý Hopsa pacholátka  
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SOUBOR HORA FUGIT 
 

Hudební aktivity Institutu renesance kulturního kontinuálně navazují na působení hudebního souboru Hora 
Fugit, který vznikl v červnu roku 2010 na kůru kostela sv. Matěje v Praze 6. Starobylý kostelík shůry hledící 
do stínů Šáreckého údolí a jeho bílé stěny z něj činí výrazný orientační bod. Počátky kostela sahají až do dob 
raných Přemyslovců, neboť kronikář Václav Hájek z Libočan ve svém legendárním díle uvádí pověst o knížeti 
Boleslavovi II. a jeho setkání s medvědem chránícím hroby s těly padlých bojovníků z Dívčí války. Kníže Boleslav 
II. je znám s přídomkem Pobožný a to proto, že se mu roku 973 podařilo završit letitou snahu Přemyslovců 
nechat zřídit na Pražském hradě pražské biskupství. V kronikách je uváděn jako stavitel kostelů – vztyčil jich 
na dvacet. Tento údaj nemusí být nijak nadnesený a horlivost knížete nemusela být důsledkem náboženského 
zanícení. Stát se členem rozvětvené rodiny křesťanských vladařů byla cesta, jak ochránit svůj lid před osudem 
otroků. Kníže velmi dobře znal pravidla, kterými se výnosný obchod s bílým masem řídil, neboť byl jedním 
z hlavních příjmů jeho knížectví. Chytat mladé chlapce a dívky za účelem prodeje do vzdálených arabských zemí 
byla nejvýnosnější aktivita nejen jeho Přemyslovských předchůdců, ale rovněž i Mojmírovců a dalších sousedů. 
Prodej otroků se ovšem řídil dobovými pravidly a se stále více a účinněji vzpírala kupčení s křesťanskými 
nešťastníky. Proto Mojmírovci a později i jejich čeští následníci podnikali své lovecké výpravy do severnějších a 
severovýchodních končin. Nezřídka se stalo, že jejich kořist pocházela až z pohanského Pobaltí. Ovšem stejně 
tak, jako oni přinášeli zhoubu pohanským sousedům, sami byli terčem mnoha výprav franských králů. 
Skutečnost, že se čeští panovníci nechali i se svým lidem pokřtít, byla již sama o sobě komplikací pro germánské 
nájezdníky. Jenže teprve vznik vlastního biskupství byl důkazem papežovy přízně a uznáním země coby 
křesťanského území. V tomto světle se jeví Boleslavova snaha postavit co nejvíce kostelů logická. Postavit kostel 
na ose Pražský hrad -> Šárecké hradiště, který byl navíc i krásně vidět z nového epicentra Přemyslovské moci, 
byl rozhodně pragmatický státnický počin. Ač byl kostelík pravděpodobně zpočátku pouze dřevěný, brzy dostal 
svoji kamennou podobu a ve formě rotundy strážil temnou Šáreckou rokli až do roku 1770. Příští rok to bude 
250 let, co byl z důvodů celkové zchátralosti stržen a na jeho místě byl vystavěn nový stejnojmenný kostel 
sv. Matěje. Stalo se tak za vlády císařovny Marie Terezie, když na pražském arcibiskupském stolci působil 
arcibiskup Petr Příchovský z Příchovic.  
 
Kostelík, tehdy ještě ve formě kamenné rotundy s přístěnkem, byl lednu roku 1594 svědkem vydařené poutě. 
Toho si všiml tehdejší probošt Svatovítské kapituly a přítel císaře Rudolfa II. Jiří Barthold z Breitenberka a tak 
dal následujícího roku pokyn duchovnímu správci šáreckého kostela, který toho času patřil pod Svatovítskou 
kapitulu, aby uspořádal velkou slavnostní pouť, přičemž on pro její větší zdar a slávu učiní to, že na slavnostní 
mši pošle dva choralisty ze svatovítského sboru. I tak se stalo, že s dobrou muzikou byl spojen zrod tradiční 
Matějské poutě – tradice, která až na nepatrná přerušení v těžkých válečných letech trvá až do dnešních dní. 
Ač sám kostel sv. Matěje není nijak ohromný, jeho kůr je dostatečný pro realizaci četných duchovních skladeb. 
Soubor Hora Fugit se ujal role rozvinout hudební potenciál místních hudebníků a důstojně tak navázat 
na staletou tradici započatou jedním z největších humanistů rudolfinské Prahy Jiřím Bartholdem z Breitenberka. 
 
Deset let existence souboru (kterou přibližují jeho výroční zprávy, jejichž titulní stránky jsou uvedeny níže) dalo 
vzniknout mj. nové tradici StaroMatějské poutě, která se pravidelně koná v původním únorovém termínu. Její 
součástí je vedle hudební složky i mluvené slovo, které formou popularizační přednášky přibližuje bohatou 
historii kostela sv. Matěje. SvatoMatějská pouť je na rozdíl od této poutě především duchovní a společenskou 
událostí. Soubor Hora Fugit nadto pravidelně pořádá další koncerty – zejména Dušičkový koncert a Adventní 
koncert. Tradicí se rovněž stal Tříkrálový koncert, kdy často znějí i roráty. Soubor ovšem nepůsobí pouze na 
kůru Matějského kostela. Účastní se či přímo spoluorganizuje poutě a kulturní akce u místních kapliček – kaple 
sv. Michala na Pernikářce a kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce. 
 
Když byl v červnu roku 2019 byl založen Institut renesance kulturního dědictví, stal se soubor Hora Fugit součástí 
jeho hudební sekce a v rámci ní rozšířil svoje pole působnosti. Hned první koncert se odehrál v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Nebušicích. Jelikož Institut, pod který soubor Hora Fugit nyní spadá, má za cíl prohlubování 
mezigeneračního dialogu a jeho konkrétní náplní je vytváření, oživování a rozvíjení kulturních tradic, zrodila se 
idea oživit kulturní život v kostele sv. Jana Nepomuckého v Trníčku, který se nachází schován mezi staletými 
stromy uprostřed Šárky, na Jenerálce.  



 
  



 
  



 

  
 

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019  

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019 
 

Název akce: TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Čas radosti, veselosti nastal světu nyní“ 

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis 

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník  

Tradice: Tříkrálová tradice po 9. od roku 2011 

Financování: Hora Fugit 
 
Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce, Praha 6 

Termín konání akce: 5. ledna 2019 od 1500 

Pořadatel: Hora Fugit & Marie KULDOVÁ 

Realizátor: Hora Fugit & Marie KULDOVÁ 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR  

Počet účinkujících: 11 & 1 přizvaný host 

Přizvaní hosté: Marie HODINÁŘOVÁ 

Počet provedených děl: 18 

Reklama a propagace: Hora Fugit & Lukáš PETERKA  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

  

 



 

  

 



 

   



 

  

 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – STAROMATĚJSKÁ POUŤ 2019  

STAROMATĚJSKÁ POUŤ 2019 
 

Název akce: STAROMATĚJSKÁ POUŤ 

Název cyklu: Ad honorem S. Mathiæ & Calendarium 

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník Ad honorem S. Mathiæ & I. ročník Calendarium 

Tradice: StaroMatějská poutní tradice po 3. od roku 2011 

Financování: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 
 
Místo konání akce: Kostel sv. Matěje nad Šárkou, Praha 6 

Termín konání akce: 24. února 2019 od 1500 

Pořadatel: Hora Fugit & ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 

Realizátor: Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR  

Počet účinkujících: 12 & 1 přizvaný host 

Přizvaní hosté: Marie HODINÁŘOVÁ 

Počet provedených děl: 8 hudebních děl & 1 přednáška: SvatoMatějská bula Inter gravissimas 

Reklama a propagace: Hora Fugit & Lukáš PETERKA 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 

   



 

   



 

   



 

  

 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – KŘÍŽOVÁ CESTA 2019  

KŘÍŽOVÁ CESTA 2019 
 

Název akce: Křížová cesta 2019   

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis  

Ročník a doba trvání cyklu:  IV. ročník  

Tradice: Křížová tradice po 4. od roku 2016 

Financování: IRKD ve spolupráci s Marií KULDOVOU 
 
Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce, Praha 6  

Termín konání akce: 22. března 2019 od 1630 

Pořadatel: Marie KULDOVÁ & Metropolitní kapitula u sv. Víta  

 & ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 

Realizátor: Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet provedených děl: 2 

Reklama a propagace: Marie KULDOVÁ & Hora Fugit 

 



 



 



 



 

 



 
  

 



 

  

 



 

  

 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – SVATO-MICHALSKÁ PODLETNÍ POUŤ 2019  

SVATO-MICHALSKÁ PODLETNÍ POUŤ 2019 
 

Název akce: Kdo je jako Bůh? aneb Malá Svato-Michalská podletní pouť to jest  

 KONCERT 300 Lét „Slavička Rájského“ (1719): Barokní Hudební Nešpory 

Název cyklu: Ad honorem S. Michaelis   

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník  

Tradice: Malá svatomichaelská pouť po 9. od roku 2011 

Financování: Marie KULDOVÁ  
 
Místo konání akce: kaple sv. Michaela archanděla na Pernikářce, Praha 6 

Termín konání akce: 8. května 2019 od 1717 

Pořadatel: Marie Kuldová  

Realizátor: Marie Kuldová & Capella Michaelis & Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Michael Pospíšil 

Počet účinkujících: 7 (z toho 3 za Hora Fugit) 

Reklama a propagace: Marie Kuldová & Capella Michaelis & Hora Fugit 

 



 
 



 

   



 

 



 
  

 



 

  

 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 2019  

SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 2019 
 

Název akce: SvatoMatějská pouť 2019 

Název cyklu: Ad honorem S. Mathiæ  

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník Ad honorem S. Mathiæ  

Tradice: SvatoMatějská poutní tradice po 3. od roku 2011 

Financování: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 
 
Místo konání akce: Kostel sv. Matěje nad Šárkou, Praha 6 

Termín konání akce: 19. května 2019 od 930 

Pořadatel: Hora Fugit & ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 

Realizátor: Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR  

Počet účinkujících: 17 

Počet provedených děl: 5 hudebních děl  

Reklama a propagace: Hora Fugit & Lukáš PETERKA & ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice 

 



 



 



 



 



 
  



 

 



 

  

 



 

   

Paní Voříšková, vdova po skladateli „Missa brevis“ Jaroslavovi Voříškovi 



 

 



 
 

 



 

   



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – TROJIČNÍ POUŤ 2019  

TROJIČNÍ POUŤ 2019 
 

Název akce: Trojiční pouť 2019: benedikce 

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis  

Ročník a doba trvání cyklu:  III. ročník  

Tradice: Trojiční poutní tradice po 3. od roku 2017 

Financování: Hora Fugit & Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze  
 
Místo konání akce: Kaple Nejsv. Trojice na Hadovce, Praha 6 

Termín konání akce: 16. června 2019 od 1500 

Pořadatel: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

 & Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit  

 & Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze   

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR  

Počet účinkujících: 5 

Přizvaní hosté: Kašpárek Sokola Pražského  

Reklama a propagace: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit  

 & Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze  

 



 
 



 



 



 
  



 
 



 

   



 

  

 



 

 



 

  

  



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT 2019  

CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT 2019 
 

Název akce: Panta Rhei 2019: CyriloMetodějská mise v kontextu doby  

Název cyklu: Panta rhei  

Ročník a doba trvání cyklu:  I. ročník  

Tradice: CyriloMetodějská tradice po 1. od roku 2019 

Financování: ŘkF u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice  
 
Místo konání akce: kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice 

Termín konání akce: 14. července 2019 od 1800 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice  

 & Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR (hudba) / Jiří ALTIOR (přednáška) 

Počet účinkujících: 7 

Přizvaní hosté: - 

Počet provedených děl: 7 

Reklama a propagace: ŘkF u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice  

 & Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

 



 
  



 



 
 



 

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 



 

   

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – DUŠIČKOVÝ KONCERT NAD ŠÁRKOU 2019   

DUŠIČKOVÝ KONCERT NAD ŠÁRKOU 2019 
 

Název akce: Dušičkový koncert Hora Fugit 2019: nad Šárkou 

Název cyklu: Ad honorem S. Mathiæ  

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník  

Tradice: Dušičková tradice po 3. od roku 2017 

Financování: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice  
  
Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou, Praha 6  

Termín konání akce: 2. listopadu 2019 od 1600  

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice  

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit  

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 11 

Přizvaní hosté: - 

Počet provedených děl: 15 & jedna recitace básně  

Reklama a propagace: Institut renesance kulturního dědictví & Lukáš PETERKA  

 & ŘkF u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice  

 



 

  

 IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – DUŠIČKOVÝ KONCERT V TRNÍČKU 2019   

DUŠIČKOVÝ KONCERT V TRNÍČKU 2019 
 

Název akce: Dušičkový koncert Hora Fugit 2019: v Trníčku 

Název cyklu: Ad honorem S. Joani Nepomuceni 

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník  

Tradice: Dušičková tradice po 3. od roku 2017 

Financování: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice  
  
Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou, Praha 6  

Termín konání akce: 8. listopadu 2019 od 1600  

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha 6 – Dejvice  

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit  

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 11 

Přizvaní hosté: - 

Počet provedených děl: 15 & jedna recitace básně  

Reklama a propagace: Institut renesance kulturního dědictví & Lukáš PETERKA  

 & ŘkF u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Nebušice  

 



 



 



 



 



 
  



 
  



 

   



 

 

  

 



 

  



 

  



 

    



 

 



 

  



 



 

  



 

  



 

   

  IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR HORA FUGIT – ADVENTNÍ KONCERT 2019   

ADVENTNÍ KONCERT 2019 
 

Název akce: Adventní koncert: Vykvětla hůl Aronová  

Název cyklu: Ad honorem S. Mathiæ  

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník  

Tradice: Dušičková tradice po 10. od roku 2010 

Financování: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha – Dejvice  
 
Místo konání akce: Kostel sv. Matěje v Šárce, Praha 6 

Termín konání akce: 1. prosince 2019 od 1500 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha – Dejvice 

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 10 

Přizvaní hosté: - 

Počet provedených děl: 18 

Reklama a propagace: Institut renesance kulturního dědictví / Hora Fugit 

 & ŘkF u kostela sv. Matěje, Praha – Dejvice  

 



 



 



 
 



 
 



 
  



 

 



 
  

 



 

   

Pro vedení souboru Beatou Altior je typický proces stálého vzdělávání. Mnozí zpěváci v souboru jsou jejími studenty. 



 

   

  IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR VIA MELODICA   

SOUBOR VIA MELODICA 
 
Soubor Via Melodica je druhým tělesem, které v rámci Institutu renesance kulturního dědictví realizuje hudební a 
dramatické aktivity. Na rozdíl od souboru Hora Fugit, jehož primárním posláním je rozvoj lokální kultury – čili klade 
důraz zapojení místních milovníků hudby, kteří muziku mají jednoduše rádi a realizují ji především proto, aby si ji sami 
užili – před dokonalou interpretací, je těleso Via Melodica zaměřeno na podávání vyváženého profesionálního výkonu. 
Na rozdíl od prvního jmenovaného je jeho obsazení více proměnlivé, a to podle potřeb jednotlivých vystoupení. Jeho 
vedoucí osobností je Beata Altior, která je rovněž spoluzakladatelkou souboru Hora Fugit. 
 
Houslistka a zpěvačka Beata Altior rozená Pecháčková (*1974) pochází z Dolní Čermné, která se nachází v podhůří 
Orlických hor. S hudbou vyrůstala od malička, kromě jiného od dětství zpívala a hrála v místním kostele. V roce 1989 
byla přijata na konzervatoř v Pardubicích, kterou zdárně ukončila v roce 1995. Studovala hru na housle ve třídě 
Ladislava Navrátila.  
 
Během studia se začala zajímat o autentickou interpretaci staré hudby, zejména o hru na barokní housle a později i 
zpěv. Protože v té době ještě neprobíhala v Československu a později v České republice ucelená odborná výuka staré 
hudby, zájemci o ni nezbývalo než studovat soukromě u světových osobností. Proto Beata Altior absolvovala četné 
mistrovské kurzy především v zahraničí: např. u Simona A. T. Standage (*1941, Velká Británie), Johna Hollowaye 
(*1948, Velká Británie), Sigiswalda Kuijkena (*1944, Belgie) nebo Kati Debretzeni (*1971, Rumunsko). 
 
V rámci interpretace staré hudby se začala věnovat rovněž sólovému zpěvu pod vedením oratorní pěvkyně Lenky 
Pištecké (*1960). Svůj hudební talent dále rozvíjela na mistrovských kurzech u Jeffreye Galla (*1950, USA) či Maria van 
Alteny (*1938, Nizozemí).  
 
Potřeba poznávat historický kontext interpretované hudby dovedla v letech 1998–2003 Beatu Altior ke studiu oboru 
kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Při studiu ovšem nepřerušila svoji uměleckou činnost. 
Se souborem Cappella Accademica vedeným Ondřejem Mackem (*1972) vystupovala v pozici koncertního mistra na 
scéně barokního divadla v Českém Krumlově. V Jižních Čechách rovněž působila v souboru Dyškanti vedeném doc. 
PhDr. Martinem Horynou, Ph.D. (*1956). Velkým přínosem pro vhled do staré hudby je mnohaletá spolupráce s 
Michaelem Pospíšilem (*1962), který je znám svým renesančním záběrem nejenom na poli interpretačním (soubor 
Rittornello), ale i vzdělávacím (workshopy) a badatelském. Další inspirující a obohacující spoluprací bylo dlouhodobé 
působení v souboru Ludus Musicus Františka Běhounka (*1952). Beata Altior rovněž spolupracovala s dalšími 
hudebními soubory a uměleckými tělesy jak v České republice (např. s loutkovým divadlem Tineola Michaely 
Bartoňové, *1955), tak i v zahraničí (např. s francouzským souborem Doulce Mémoire, který v roce 1989 založil Denis 
Raisin Dadre, *1956).  
 
Po celou dobu své hudební kariéry se rovněž věnuje pedagogické činnosti. Vedle výuky hry na housle a zpěvu se 
zaměřuje na individuální rozvoj talentů, přičemž čerpá z bohatých pedagogických zkušeností. Těžiště její výuky spočívá 
v přesvědčení, že hudba je součástí plnohodnotného života zdravé společnosti. Proto by měla být potěchou jak pro 
laiky, kteří si ji pouze užívají, tak i pro nadšené amatéry každého věku a samozřejmě také pro špičkové virtuózní 
interprety. Toto přesvědčení se projevuje v individuálním přístupu ke každému žákovi, kdy cílem výuky je dovést jej 
tam, kam on sám chce a co mu jeho (leckdy skrytý) talent umožní, přičemž samotná výuka klade důraz na komplexní 
přístup a cit pro přirozenost.  
 
Beata Altior se vedle spolupráce se zavedenými tělesy věnuje i realizaci vlastních projektů. Jak již bylo napsáno, v roce 
2010 založila soubor Hora Fugit a v roce 2019 soubor Via Melodica. Od roku 1992 je členem České Händelovy 
společnosti a od roku 2019 vedoucí hudební a kulturně-historické sekce Institutu renesance kulturního dědictví. 
 
Beata Altior se vedle hudební kariéry věnovala i rozvoji čajové kultury. V roce 2007 založila společnost Neotea, která 
v historickém centru Prahy vystavěla dvě čajovny – čajový klub Starý mistr / Old Master a Neo Teahouse. Tuto činnost 
po roce 2010 prakticky ukončila a zaměřila se na studium a interpretaci staré hudby, přičemž čajové kultuře se věnuje 
i nadále formou kooperace na projektech svého muže, zakladatele Institutu renesance kulturního dědictví. V rámci 
nich vystupuje na čajových festivalech v České republice i v zahraničí (Lotyšsko). 
 
 



 

   

  IRKD – SEKCE HUDBY A KULTURNÍ HISTORIE – SOUBOR VIA MELODICA – MIKULÁŠSKÁ 2019   

MIKULÁŠSKÁ 2019 
 

Název akce: Mikulášská 2019   

Název cyklu: Ad honorem S. Nicolai 

Ročník a doba trvání cyklu:  I. ročník  

Tradice: Mikulášská tradice po 1. od roku 2019 

Financování: Institut renesance kulturního dědictví  
 
Místo konání akce: Tj Sokol Troja, Praha 8 

Termín konání akce: 7. prosince 2019 od 1600 

Pořadatel: Tj Sokol Troja  

Realizátor: Institut renesance kulturního dědictví / Via Melodica 

Umělecký vedoucí: Beata Altior (hudba) 

Počet účinkujících: 3 

Přizvaní hosté: - 

Počet provedených děl: 5 

Reklama a propagace: Institut renesance kulturního dědictví / Via Melodica  

 



 
 



 
 



 
 


