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Panel v předsálí s textem Dr. Daniely 
Karasové, kurátorky sbírky nábytku 
UPM, seznamuje s autorem a odbor
ným posouzením jeho díla. Přehledná 
instalace ve vzdušném Šímově sále, do
provozená projekcí, připravená díky ve
dení muzea a zápůjčkám ze sbírek UPM 
i vlastní autorovy tvorby, dává vyniknout 
nábytkovým solitérům, panelům s plány, 
kresbami a fotografiemi na stěnách či 
stolech. Lze tak nahlédnout nejen na 
Kajovu tvorbu, ale i na proměny, mno
hdy nelehké, doby. O to více si zasluhují 
obdiv realizované časově omezené vý
stavy a bohužel, většinou nedochované 
veřejné interiéry. Vždy nápaditě řešené 
a výtvarně působivé, přesto uměřené, 
koncipované s citem a ohledem na po
slání a účel. Přestože vznikaly v době 

omezených materiálových a technolo
gických podmínek, domnívám se, že tyto 
vlastnosti četné dnešní prostory postrá
dají, oč více jsou „trendové“.
V den jubilantova výročí narození se v mu
zeu uskutečnilo setkání přátel, příznivců, 
spolupracovníků, kolegů a bývalých stu
dentů. Setkání, završené vystoupením 
Mgr. Tomáše Fassatiho, ředitele muzea 
a zástupců města, zvýraznilo úctu k ju
bilantovi. Nejen pro přítomné, ale i pro 
širší odbornou veřejnost je KA.JA. ne
zapomenutelnou, podnětnou a obdivo
vanou osobností. Připomeňme, že po 
zásluze, sice poněkud opožděně, získal 
v roce 2008 Národní cenu za architek
turu – GRAND PRIX obce architektů za 
celoživotní dílo.

Stručně o doc. Kadlecovi

Světlo světa spatřil 13. 12. 1926 v Pře
rově. Po polovině gymnaziálních studií 
a následnému na odborné škole pro 
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí 
pokračoval od roku 1946 ve studiu archi
tektury na Vysoké škole uměleckoprů
myslové v ateliéru prof. ing. arch. Adolfa 
Benše. V roce 1950, rok před promocí, 
se stal jeho asistentem a později působil 
mimo jiné v ateliéru prof. Josefa Svobody 
až do nedobrovolného odchodu v roce 

doc. ak. arch. Jaroslav Kadlec

Známý a oblíbený KA.JA., architekt, návrhář, designér, publicista 
a pedagog oslavil 13. prosince 2016 90. narozeniny. Muzeum umění 
a designu v Benešově u Prahy připravilo u této příležitosti výstavu 
přístupnou od 6. 9. do 31. 12. 2016, jež představuje spektrum 
návrhářské a architektonické činnosti jubilanta. 

Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková 
VŠUP Praha a VOŠ Volyně
Kontakt: certhia@email.cz 
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doc. ak. arch. Kadlec Jaroslav/KA.JA. 
na výstavě svých prací v Muzeu umění 
a designu v Benešově u Prahy

Kubizující jídelní židle z mořeného jasa
nového dřeva, 1985, družstvo Dřevotvar 
Jablonné nad Orlicí, zápůjčka ze sbírek 
UPM

Prototyp židle s digitálním frézováním 
z MDF a s vloženým očalouněným sedá
kem, konec 80. let 20. st., dílny n.p. Inte
riér Bystřice, Muzeum umění a designu 
Benešov
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1974. V roce 1969 se habilitoval a vyučoval disciplínu dispo
zice/typologie staveb. Znalosti, jež si osvojil na střední škole 
a vliv prof. Benše, významného představitele meziválečné 
avantgardní architektury, osobnosti, již doba nepokořila, aby 
slevil ze svých zásad, se jistě vtiskly doc. Kadlecovi do mysli 
i srdce. 
I ve specializovaném odborném časopise, jakým je Dřevařský 
magazín, zmiňme rozsah jubilantovy tvorby – od rekonstrukcí 
historických objektů a zahrad, přes krajinářskou a zahradní 
architekturu, významné veřejné interiéry, oblast výstavnictví 
a architektonických projektů až po návrhy svítidel. Účastnil se 
domácích i zahraničních soutěží – jako čerstvý třicátník získal 
s A. Benšem a D. Hlobilovou Čestné uznání za skleněnou 
fontánu v československém pavilonu na EXPO 58 v Bruselu. 
V Institutu průmyslového designu (IPD) zpracovával odborné 
interní publikace pro daný okruh příjemců, spolupracoval s dal
šími podobnými ústavy a institucemi a věnoval se mapování 
a hodnocení československé nábytkové tvorby a dalších oblas
tí designu – neuvádím všechny názvy téže instituce. Neméně 
důležitá byla jeho publikační a popularizační činnost, zahrnující 
mimo jiné průběžné hodnocení nábytkářské tvorby, publiko
vané dlouhodobě např. v časopise Domov, Umění a řemesla, 
Bydlení; podílel se i na publikacích pro širší veřejnost, např. 
vydaných v SNTL (Státní nakladatelství technické literatury).
Tvůrčímu duchu psát o architektuře či nábytku nebo je hodnotit 
nestačí a neuspokojuje. Snaha o svébytné vyjádření navzdory 
době vyústila v EDIS. Tuto skupinu zakládá spřátelená šestice 
architektů a designérů v roce 1968 (J. Kadlec, B. Rychlink, 
O. Skalík, L. Ubr, J. Šusta a L. Vrátník), aby poprvé vystavi
li svou autorskou nábytkovou tvorbu v Praze, později např. 
v Mnichově. Léta doc. Kadlec spolupracoval s družstvem 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, kde realizoval své návrhy. Právě 
v „Jablonném“ působili arch. Karel Vyčítal a Miloš Sedláček, 
kteří nábytku i v době unifikace, spojené s nedostatkem mate
riálů a ctihodnou faktickou i výrazovou strnulostí, vtiskli rozma
nitost, přestavitelnost a přívětivou tvář krásy dřeva s nádechem 
dánských vlivů a snahou o demokratický design. Podobnou 
výjimkou byl Hikor Písek, především tvorbou Vlastimila Tesky. 
Není divu, že přátele čas neoddělí a K. Vyčítal i V. Teska do 
Benešova přijeli, k radosti všech přítomných. 
Popřejme doc. Kadlecovi, mladému devadesátníku, i Mgr.
Fassatimu a jeho spolupracovníkům, aby světlo a osvětu šířili 
i nadále.

O Muzeu umění a designu v Benešově

Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy založili 
manželé Fassatioví v roce 1990. Dnes zde nalezneme 
sbírky volného umění, grafiky, plastiky 20. století, prv
ní stálou expozici dějin fotografie, interaktivní expozice, 
a především sbírky grafického a produktového designu; 
lze se účastnit i vzdělávacího programu globální vizuální 
komunikace. Spolu s vydanými učebnicemi a dalšími pub
likacemi včetně oblasti architektury se benešovské mu
zeum zařadilo mezi významné instituce v oblasti designu. 
Jejich autor, Mgr. Tomáš Fassati, ředitel muzea a kurátor 
sbírek i vysokoškolský pedagog discipliny ergonomie na 
UMPRUM/VŠUP, zde založil u nás první laboratoř ergono
mie designu a architektury, jež slouží mimo jiné k testování 
designových produktů. Vedle zájemců z celé republiky ji 
vyhledávají zejména studenti uměleckoprůmyslových škol.
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POZVÁNKA - LIGNA BOHEMIA

| vrtání, drážkování a frézování
| vysoký výkon
| vrtání shora = absolutní přesnost

CYFLEX S
UNIVERZÁLNÍ 
CENTRUM

| oboustranné naklápění kotouče + 46° až - 46°
| max. prořez 205 mm
| naklápěcí podpěrný rám „Full Support“
| LCD dorazy s WIFI technologií

SI X Ĺ invincibile
FORMÁTOVACÍ PILA

| předfrézovací agregát
| vyměnitelná vanička 
| kapování s funkcí zaoblení 
| současné osazení plošných 
cidlin a kartáčů

ME 35T
OLEPOVAČKA 
S PŘEDFRÉZOVÁNÍM

| automatické přestavení stroje z ovládacího panelu
(tenká hrana, ABS 2 mm, nákližek)

| kapování s funkcí zaoblení
| současné osazení plošných cidlin a kartáčů

OLIMPIC 
K360 T-E
FLEXIBILNÍ 
OLEPOVÁNÍ

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
Ligna Bohemia 2017

16.02.2017 - 18.02.2017

www.panas.cz

… a mnoho dalších strojů v provozu.
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