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V čínském městě Beidaihe slouží od 

roku 2015 potřebám místních obyva-

tel prostě nazvaná Kaple na pobřeží 

(Seashore Chapel). Autoři návrhu pod-

pořili spiritualitu prostoru tím, že ji umís-

tili ze všech budov ve městě nejblíže 

moři. 

„Seashore Chapel si představujeme 

jako starou loď, která brázdila vody 

oceá nu před dávnou dobou, avšak ny-

ní je tato konstrukce ponechána svému 

osudu na mořském pobřeží,“ předsta-

vují svou ideu architekti ze studia Vec-

tor Architects.

Toto řešení, kdy je kaple v  těsném 

kontaktu se slanou mořskou vodou, 

bylo umožněno díky konstrukci ze že-

lezobetonu, která se téměř „vznáší“ nad 

pláží uložená na jedné straně na scho-

diště a na straně druhé na dva subtil-

ní sloupy. Směrem k moři tím byl vytvo-

řen krytý venkovní prostor nabízející stín 

a poskytující úkryt návštěvníkům pláže. 

Je to zároveň místo, které tvoří hrani-

ci mezi náboženským prostorem a kaž-

dodenním světským životem.

Pro kapli je signifikantní strmá sed-

lová střecha, rafinovaně skrytá okna 

z  barevného skla a  prostorná terasa 

poskytující výhled na moře. Ke kapli 

vede od města 30metrová přístupová 

cesta, na niž navazuje vstupní schodi-

ště běžně sloužící i těm, kteří si na pláži 

chtějí jen na chvíli posedět. Nad scho-

dištěm je zavěšen zvon a 600mm vol-

ný průhled mezi schodišťovými rame-

ny dává nahlédnout do volného pro-

storu pod kaplí.

Nerušený výhled na oceán a jeho ho-

rizont se však návštěvníkům plně na-

skytne z interiéru díky prosklené zadní 

stěně a vyvýšené poloze nad tereném, 

a  tím izolací od lidí na pláži. Na vý-

chodní straně je ve štítu umístěn i troj-

úhelníkový výklenek, skrze nějž je jem-

ně osvětlen kříž jak z vrchní, tak spod-

ní strany. Přirozené světlo je dovnitř 

přiváděno i několika úzkými průhledy 

v bočních stěnách a také 300mm širo-

kou mezerou mezi střechou a severní 

stěnou. V poledne, kdy je slunce nej-

výše, vytvářejí sluneční paprsky dopa-

dající na severní stěnu působivý svě-

telný efekt. Kapli zútulňují dřevěné lavi-

ce a bambusová prkna na podlaze in-

teriéru, na který plynule navazuje roz-

lehlá terasa.

Na ploše 270 m2 je vedle „hlavní lodi“ 

také „boční kaple“ – meditační míst-

nost  –, která je umístěna na severní 

straně a která je určena pouze pro jed-

nu osobu. V kapli je také malá kance-

lář, mezipatro s piánem a příslušenství.

V  Kapli na pobřeží kromě nábožen-

ských slavností probíhá i  řada veřej-

ných a  společenských událostí. Spo-

lečně s  Knihovnou na pobřeží (Sea-

shore Library – navrženou také stu-

diem Vector Architects) poskytují du-

chovní prostor u  břehu oceánu, kde 

mohou lidé zpomalit, prožít dotek s pří-

rodou a  věnovat se svému duchovní-

mu životu.
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KAPLE NA POBŘEŽÍ ❚ SEASHORE CHAPEL

V  příspěvku je představena kaple, která se doslova dotýká vod Východočínského moře. S  ohledem 

na svůj tvar a umístění byla konstrukce se dvěma podpůrnými sloupy zhotovena ze železobetonu.. ❚ 

This article presents a chapel, which is literally washed by the waters of the Bohay Bay in the East China 

Sea. With regard to the proximity to the shoreline, a reinforced concrete structure with two concrete 

columns was chosen.
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Obr. 1 Kaple na pobřeží má působit jako opuštěná loď u břehu Východočínského moře ❚ 
Fig. 1 The chapel on the shore is meant to look like an abandoned boat on the seashore 
of the Bohay Bay

Obr. 2 a) Skica návrhu kaple, b) příčný řez, c) půdorys 2. NP ❚ Fig. 2 a) Sketch of the 
project of the chapel, b) cross section, c) layout of the 2nd above-ground floor

Obr. 3a,b Sluneční paprsky vytvářejí v interiéru působivé světelné efekty 
❚ Fig. 3a,b Sunbeams create distinct light effects in the interior

Obr. 4 a) Průhled mezi schodišťovými rameny rámuje pohled na oceán, b) schody kaple vybízejí 
k odpočinku ❚ Fig. 4 a) Opening between the two parts of a staircase creates a frame 
to the ocean, b) stairs leading to the chapel invite visitors to take a rest

Obr. 5 „Boční kaple“ nabízí prostor pro meditaci jednomu člověku ❚ Fig. 5 „Side chapel“ 
offers space for meditation to one individual

Obr. 6 Kaple při večerní bohoslužbě ❚ Fig. 6 The chapel at evening worship

Obr. 7 Prostor pod kaplí splývá s pláží ❚ Fig. 7 The space underneath the chapel merge 
with the beach
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