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SEKCE APLIKOVANÉ KREATIVITY A METAFYZIKY 
 

Zakladatelem Institutu renesance kulturního dědictví je 
Jiří Altior, který je rovněž znám pod uměleckými jmény Via 
Thea (čaj) nebo Jorel (literatura). Je vedoucím sekce 
aplikované kreativity a metafyziky, která se zabývá i dalšími 
formami 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“. Ta je de facto produktem teorie 
aplikované metafyziky, jíž je Jiří Altior rovněž autorem. 
 

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 ČHMÚ 
(*) 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 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 nakonec sešlo díky přepadení a vykradení rodiny. Tento atak vedl 
k zásadnímu přehodnocení priorit: uvědomění si, jak významnou roli hrají morální a etické zásady při formování 
osobnosti a zároveň jak moc ovlivňují kvalitu tvůrčího procesu. V roce 2014 se v této otázce spojil s lotyšským 
velmistrem bojového umění a celostního rozvoje osobnosti Kolo International Olegem Onopčenkem (1954–
2019). Společně začali provádět syntézu jeho rodinou po 3 generace rozvíjené nauky a vlastní metodologie 
aplikované metafyziky. Získané poznatky konzultují s odborníky z oblasti vědy, umění i pedagogiky. Ač Jiří Altior 
stál u zrodu Občanského sdružení Aplikované kreativity (2007) a nakonec v roce 2019 založil Institut renesance 
kulturního dědictví, ve kterém působí dodnes Jeho zapsaný ústav si klade za cíl vytvářet a rozvíjet 
mezigenerační, meziregionální a mezioborový dialog, a to formou srozumitelného propojování světa vědy a 
techniky se světem kultury a vzdělávání. Jiří Altior je autorem Teorie virtuálního organismu na bázi aplikované 
entitní metafyziky, která se s filosofií Kolo International vzájemně synergicky a symbioticky doplňuje. 



 



 

 



 

  



 

  



 
 



 
 


