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Kaple vyjadřuje dialog mezi hmotnými i nehmot-

nými stopami místa. Slouží nejen k tiché kontem-

placi, ale i jako připomínka původní ruiny, z které 

zbyly pouze základy. ❚ The chapel conveys 

a dialog between the material and immaterial 

threads of the place. It serves not only as a quiet 

space for contemplation, but also as a reminder 

of the original ruin, of which only the foundations 

remain.

Kaple stojí na hraně travnaté plošiny nad 

údolím řeky Hinterrhein, jednoho ze dvou 

počátečních přítoků řeky Rýna. Do za-

čátku 20. století na tomto místě stá-

la kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuc-

kému, mučedníkovi zpovědního tajem-

ství a patronovi při přírodních pohromách 

a povodních, který měl chránit údolí před 

záplavami. Po regulaci toku Rýna zde 

ztratil světec na svém významu a kaple 

postupně zchátrala. [1]

V roce 1994 byl na místě původní kap-

le postaven nový objekt navržený Rudol-

fem Fontanou a  Christianem Kerezem. 

Svým tvarem připomíná jednoduchý ar-

chetypální dům. Je bez jakýchkoliv ar-

chitektonických detailů – nemá okap, 

okno, dveře ani sokl. Dokonce k němu 

nevede ani cesta. Dovnitř se vstupuje 

skrz jednoduchý obdélníkový otvor s vy-

sokým prahem. Původní kapli připomí-

nají její základy, které rámují vnitřní stě-

ny kaple. Minimalistická silueta stavby se 

propisuje zvenku dovnitř a utváří vnitř-

ní prostor, který je definován pouze osa-

mocenou škvírou ve stěně. Promyšle-

ný tvar otvoru neumožňuje zahlédnout 

výhled na protilehlé kopce ani pochopit 

tloušťku stěny kaple. Jen propouští do-

vnitř nehmotné světlo, které se stává je-

diným symbolem v interiéru svatyně. 

Použitým materiálem je beton, který pl-

ní funkci konstrukce, krytiny i fasády a vi-

zuálně se uplatňuje v exteriéru i interiéru 

kaple. Jakoby autoři svým návrhem roz-

mlouvali s Tadaem Andem: „Mým cílem 

je omezit materiály, zjednodušit výraz na 

maximum, eliminovat vše, co není pod-

statné, a nechat do prostorů proniknout 

lidskou bytost v její celistvosti.“ [2] 

Extrémně abstrahovaný tvar kaple pro-

půjčuje této stavbě posvátnou důstoj-

nost, která je odrazem její funkce i mís-

ta, na kterém stojí. Elementární monolit 

postupně vrůstá do okolní přírody, kte-

rá na něm v  průběhu času zanechává 

své stopy. 
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Obr. 1 Kaple sv. Jana Nepomuckého 
orámovaná alpskými vrcholy ❚ Fig. 1 St. 
Nepomuk Chapel framed by the alpine peaks 

Obr. 2 Půdorys, řez a pohled (z archivu 
autora) ❚ Fig. 2 Ground plan, section and 
elevation (from the author’s archive)

Obr. 3 Interiér svatyně s patrnými základy 
původní kaple ❚ Fig. 3 Sanctuary interior 
with noticeable original foundations


