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I.) ÚVODNÍ ÚDAJE 

 - identifikace stavby:   konverze objektu dormitory na hostel 

   název:     TOMIOKA SILK MILL HOSTEL 

   lokalita:     Tomioka, prefektura Gunma, Japonsko 

 - údaje o zadavateli:   World Heritage Registration Promotion Office 

 - údaje o zpracovateli:   student MSP - FA VUT 

- stupe� zpracovávané dokumentace:  zjednodušená dokumentace pro územní 

a stavební �ízení (architektonická studie)  

 - datum zpracování:  kv�ten 2012  

II.) SOUHRNNÁ PR�VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Továrna se nachází ve m�st� Tomioka v prefektu�e Gunma, která má spíše hornatý 

charakter, na ostrov� Honšú v Japonsku. Areál bývalé továrny je umíst�n v centru 

m�sta na rovinatém pozemku, který je z jižní strany zakon�en zhruba 30m hlubokým 

svahem, pod kterým protéká �eka. Objekt bude napojen na stávající m�stskou 

dopravní a technickou infrastrukturu. Cesty vedoucí k dormitory budou uvnit� areálu 

provedeny pouze jako zpevn�né plochy pro p�ší. Pro zásobování je uvažován 

p�ístup západní branou se standardní komunikací. Parkovišt� pro hosty dormitory 

bude na východní stran� areálu a za jeho zdí bude ve�ejné parkovišt�. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

- ú�el užívání stavby: Hostel ur�ený pro krátkodobé pobyty (do 1 týdnu).  

- trvalá nebo do�asná stavba: Navrhovaná stavba bude trvalá. 

- novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby: Jedná se o novostavbu / p�ístavbu 

hygienického zázemí ke stavb� stávající. 

- etapizace výstavby: Výstavba nebude �len�na na etapy, prob�hne jako celek. 

Pro objekt dormitory byla vybrána nová funkce na základ� pot�eb areálu továrny 

(hromadné ubytování ú�astník� workshop� a dalších událostí po�ádaných v 

továrn�) a m�sta Tomioka (ubytování turist� v centru). Nová funkce p�edstavuje 

ubytování kategorie hostel, p�i�emž logicky navazuje na p�vodní využití objektu, 

který byl ú�eln� umíst�n v klidové oblasti mimo výrobní zónu a je v lukrativní �ásti 

pozemku (objekt je umíst�n nad svahem s unikátním výhledem do okolí).  
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Konverze objektu na nový ú�el vyžaduje dopln�ní pot�ebné vybavenosti a n�které 

nutné stavební zásahy pro zajišt�ní provozu hostelu. 

3. POPIS STAVBY

- Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení:  

Existují dv� varianty p�ístupu ke konverzi objektu pro ubytování d�lnic 

(dormitory). První variantou je novostavba objekt� pot�ebné vybavenosti. 

Druhá varianta p�edstavuje p�ístavbu ke stávajícímu objektu. V obou 

p�ípadech je zapot�ebí �áste�n� upravit také stávající objekt, ale vždy je nutné 

zachovat jeho proporce a objem, aby nebyla narušena p�vodní koncepce 

celého areálu. 

Úpravy p�vodního objektu dormitory - principem �ešení je, že všechny 

nové prvky hostelu musí být z�eteln� odlišitelné od p�vodních konstrukcí 

dormitory, jejichž hodnota spo�ívá práv� v jejich autenti�nosti in situ. 

Materiálov� se nové konstrukce odlišují použitím pohledového betonu 

(provedení je inspirováno dle japonského architekta Tadaa Anda) v kombinaci 

s velkými prosklenými plochami. Jednotnost materiál� je spole�ná pro 

všechny nové p�ístavky. P�vodní objekt je proveden ze d�eva a prosklené 

plochy jsou tvo�eny pouze malými okny.  

Varianta 1 novostavba - po�ítá s dopln�ním dvou objekt� vybavenosti 

(umývárny a objektu pro stravování a toalety), které budou postaveny na volné 

�ásti pozemku na západ od dormitory. �ešení objektu jako novostavby 

umož�uje z�etelné konstruk�ní odd�lení od p�vodního objektu. Dalším 

odlišujícím prvkem je nato�ení nových objekt� oproti pravoúhlé soustav�

továrny o 30° a 60°, což posiluje vnímání nových ob jekt� jakožto n��eho 

nep�vodního a nezapadajícího do p�vodního �ešení areálu. Není tedy možné, 

aby v perspektivním pohledu nové budovy splynuly s p�vodními. Nové objekty 

ctí objem stávajícího objektu dormitory (stejný modul) tím, že jsou v m��ítku a 

nenarušují tak kompozi�ní uspo�ádání areálu továrny v�etn� její siluety. 

Se stávajícím objektem jsou propojeny zast�ešeným prostorem, který je 

napojen na d�ev�né molo v atriu. Tento prostor bez st�n umož�uje skrze 

pr�hledy mezi objekty, které mezi sebou svírají 30°, v ýhled do okolí. Dále ním 

pror�stá strom, jakožto symbol propojení �lov�ka s p�írodou, který dokresluje 
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postupný p�echod interiéru p�es krytý poloprostor až do zeleného vegeta�ního 

exteriéru v atriu a zahrádkách mezi objekty.  

První objekt vybavenosti p�edstavují umývárny. Jsou koncipovány jako hranol 

vysunutý nad hranu svahu. Hmota objektu (ší�ka, délka) respektují rozm�ry 

dormitory postaveného v modulu tatami (japonská rohož s lidským m��ítkem o 

rozm�rech 909 x 1818 mm). Pro zajišt�ní souladu s p�vodními objekty jsou 

umývárny obloženy tmavými sklen�nými deskami. Sklo bylo zvoleno jako 

symbol �istoty. Zárove� je to materiál, který umož�uje �áste�nou reflexi 

okolních objekt� na fasád�, a tím vytvá�í ur�itou anonymitu a nevýraznost 

novostavby v areálu, který by m�l být zapsán na seznam UNESCO. Rušivý 

efekt nových objekt� �i jejich p�íliš výrazné barevné provedení by bylo 

nežádoucí. 

Druhý objekt vybavenosti zahrnuje prostor pro stravování a toalety. Jedná se 

op�t o hranol s rozm�ry respektujícími stávající objekty. Jižní st�na je 

prosklená s výhledem do zelené zahrady a na p�ilehlé poho�í. Severní st�na je 

kompaktní z pohledového betonu a prostupuje i do interiéru. Vytvá�í 

pohledovou bariéru mezi provozním zázemím areálu a místem p�ístupným 

turist�m. 

Varianta 2 p�ístavba po�ítá s p�ímým napojením vybavenosti (hygienické 

zázemí – toalety a umývárny) na stávající objekt v prostoru na západ od 

dormitory. Rozm�ry p�ístavby reflektují míry p�vodního �ešení. Hmota objektu 

je jednoduchý hranol, který zcela respektuje pravoúhlou soustavu objekt�

v celém areálu. P�vodní objekt má jasné typologické �ešení, které �iní objekt 

zajímavým a díky své jednoduchosti umož�uje jeho snadné dokompletování 

novými architektonickými prvky vybavenosti.  

Veškeré nové stavební prvky jsou materiálov� slad�né, ale zárove� odlišené 

od p�vodního objektu. Uvažované použité materiály jsou pohledový beton 

(Tadao Ando) a velké sklen�né plochy s kovovými konstrukcemi.  

P�ístavba nenarušuje siluetu továrny a tém�� se neprojeví ani na vzhledu 

jižního svahu. Není tedy vizuáln� rušivá. Na druhou stranu z dálky p�sobí více 

autenticky a v perspektivních pohledech se m�že jevit jako sou�ást p�vodního 

objektu, nebo� navazuje na jeho linie. Z blízka je však p�ístavba jasn�

odlišitelná od p�vodních konstrukcí. 
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- Zásady technického �ešení – dispozi�ního, stavebního, technologického 

a provozního:  

Zm�ny p�vodního objektu dormitory spole�né pro ob� varianty: Jedná se 

o p�ístavbu vstupního portálu na východní stran� (uprost�ed objektu), kde je 

v sou�asnosti spojující koridor mezi ob�ma k�ídly dormitory. Tento prvek bude 

zbourán a nahrazen novým prostorem vstupního foyer, které zabere také po 

jednom pokoji v obou k�ídlech dormitory, a vytvo�í tak jeden souvislý prostor, 

který bude sloužit zárove� jako spole�enská místnost hostelu. Na tento 

prostor bude navazovat recepce s provozním zázemím, vybudovaná v severní 

�ásti objektu namísto stávajících toalet, které budou také odstran�ny. 

V západní �ásti objektu dojde k odstran�ní spojovacího koridoru v�etn�

p�vodních toalet. Umývárny v západní �ásti obou k�ídel (betonové žlaby) 

budou zachovány jako odkaz na p�vodní �ešení a budou znovu uvedeny do 

provozu. Vnit�ní atrium bude upraveno ve stylu moderní japonské zahrady s 

odlišnými typy povrch� (vegeta�ní – mech, tráva; minerální – št�rk, písek, 

kamení) a dopln�no nízkou vegetací, která nebude stínit okn�m pokoj�. Celý 

prostor bude p�ístupný pomocí d�ev�ného mola, umíst�ného ze t�í stran po 

obvodu atria.  

Tyto úpravy budou spole�né pro ob� variantní �ešení a budou mít minimální 

vliv na stávající vzhled exteriéru objektu viditelného z míst p�ístupných 

návšt�vník�m areálu. V rámci stavebních úprav je po�ítáno také s uvedením 

st�echy do p�vodního stavu (osazení st�ešními viký�i a pokrytí st�ešní taškou), 

což je v souladu s plánem managementu ochrany objekt�. 

Management ochrany stanovuje d�ležitost jednotlivých objekt� i jejich 

jednotlivých �ástí a stupe� jejich ochrany v�etn� nutnosti zachování materiálu, 

barvy, �i formy jednotlivých prvk� exteriéru �i interiéru. Hlavní stavební zásahy 

do objektu dormitory jsou plánovány práv� v místech nejmenší historické 

hodnoty objektu v p�evážné v�tšin� zna�ených jako ostatní, tedy bez 

významné historické hodnoty. 

Varianta 1 novostavba - objekt je stavebn� i provozn� rozd�len na �ást pro 

muže a �ást pro ženy. D�lícím prvkem je „p�í�ka“, která z objektu viditeln�

vystupuje a zajiš�uje jeho soudržnost (jedná se o hlavní nosný konstruk�ní 

prvek st�edové st�ny, která brání p�í�nému zlomení). Objekt je 

ze železobetonu a je založen na základové desce. Hlavní konstruk�ní prvek 
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(„p�í�ka“) je ukotven do zem� pomocí n�kolika pilot�, které brání sesuvu 

objektu ze svahu i jeho odtržení od zem� a následné z�ícení v p�ípad�

seismické aktivity. �ešení je založeno na principu hmoždinek. Piloty budou 

zhotoveny z monolitického betonu s výztuží. Podloží je sm�s b�idlice a 

pískovce (umožní rozlití se betonu do spár a vytvo�ení efektu „hmoždinky“).  

Typologické �ešení objektu je symetrické. Vstup p�es p�edsí�ku, šatnu až do 

prostoru sprch a umývacích kójí. V záv�ru objektu je umíst�no ofuro 

(bazének) s úchvatným výhledem na okolní poho�í. Pro zajišt�ní rovnováhy 

objektu a z provozních d�vod� jsou na druhé stran� objektu umíst�ny 

vyrovnávací nádrže k bazénk�m. Pod podlahou je umíst�n prostor pro vedení 

instalací, aby nebyla hlavní st�edová nosná st�na oslabována rozvody. 

Napojení TUV je uvažováno na spole�nou sí� v areálu. Osv�tlení objektu je 

�áste�n� zajišt�no kulatými st�ešními sv�tlíky. 

Druhý objekt je ze železobetonu a je založen na základových pasech. 

Typologické �ešení zahrnuje odd�lené toalety se smíšenou umývárnou 

v severní �ásti objektu. V jižní �ásti je prostor pro stravování rozd�lený 

výdejním pultem na provozní �ást (sklady, kuchy� a p�íprava) a �ást 

návšt�vnickou (stoly a lavice) zakon�enou krytou terasou vysunutou nad svah. 

Varianta 2 p�ístavba - konstruk�n� je objekt �ešen jako monolitický 

železobetonový skelet založený na patkách. 

Objekt p�ístavby je typologicky rozd�len na �ást pro muže a �ást pro ženy. 

Vstup je �ešen p�es p�edsí�ku do prostoru toalet, u nichž je uvažováno 

s využitím stávajících (obnovených) umývacích žlab� v západní �ásti 

p�vodního objektu. Dále je z p�edsí�ky umožn�n vstup do šatny a odtud pak 

dále do prostoru sprch a ofura (bazénku). Prosv�tlení objektu umož�ují st�ešní 

sv�tlíky a prosklená fasáda v �ásti sprch. Pro zamezení pohledu zvenku do 

prostoru sprch jsou místa s prosklenou fasádou obehnána bambusovým 

plotem. Tento prostor je pak využit jako pohledová zelená p�edzahrádka. 

Z jednoho ofura je výhled na poho�í z druhého do zelené p�edzahrádky. 

4. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO P�ÍPRAVU STAVBY

- údaje o p�ípadných pr�zkumech: P�ed provedením stavebních úprav je pot�eba 

provést detailní technický pr�zkum p�vodního objektu z d�vodu jeho špatného 

stavu. Je zapot�ebí zjistit, které �ásti objektu je možné zachovat, které opravit a 
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kde je pot�eba provést stavební repliku. Pr�zkum doposud nebyl proveden a dle 

stávající fotodokumentace je patrná degradace d�ev�ného materiálu, který 

v mnoha p�ípadech p�esahuje svou životnost. Rozsah poškození bude 

rozhodující pro opravu objektu. V p�ípad�, že by objekt nebylo možné opravit, je 

nejvíce pravd�podobné, že bude nahrazen replikou. D�vodem je p�ístup 

japonské strany k problematice zm�n a bourání objekt� v areálu (ty jsou 

nežádoucí). Geologický pr�zkum byl proveden a je sou�ástí dokumentace. 

- požadavky na asanace, bourací práce a kácení porost�: Projekt po�ítá se 

zbouráním n�kterých �ástí dormitory viz výkresy zm�n. Také je pot�eba vykácet 

n�které vzrostlé stromy na ploše západn� od objektu a v jeho atriu. Zele� bude 

nahrazena novou výsadbou. 

  
5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU

- popis navrhovaného provozu: Stavba bude sloužit k p�echodnému ubytování.  

- návrh �ešení dopravy, dopravy v klidu: P�íchod k objektu bude z parkovišt� ve 

východní �ásti pozemku nebo hlavní vstupní branou z východu. Parkovišt� bude 

napojeného na ve�ejnou komunikaci. Zásobování bude provád�no západní 

branou ur�enou pouze pro ú�ely provozu areálu.  

6. �EŠENÍ STAVBY PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

P�ístup a užívání parteru stavby je �ešen s ohledem na osoby s omezenou 

schopností pohybu (bezprahové dve�e, rampy), v�etn� samostatného WC spl�ujícího 

požadavky minimálních rozm�r� 1600 x 1800 mm. 

7. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí (jedná se o funkci krátkodobého 

ubytování). Provoz hostelu nebude zdrojem nadm�rných škodlivin ani hluku. 

Odpadní vody budou likvidovány ve stávající stokové síti. 

III.) POTENCIÁL M�STA Z HLEDISKA JEHO BUDOUCÍHO ROZVOJE                  

A ZA�LEN�NÍ AREÁLU BÝVALÉ TOVÁRNY DO JEHO FUNKCÍ

Továrna se nachází v centru m�sta a její poloha je strategicky d�ležitá pro obnovu 

m�sta, které v sou�asnosti projevuje typické znaky desurbanizace. Již v dnešní dob�
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se na továrnu váže mnoho služeb a obyvatelé m�sta se pomalu p�ipravují na 

nar�stající turismus. 

T�i základní body pro zajišt�ní op�tovného rozvoje centra m�sta jsou: 

1) nutnost posílit funkce ve st�edu m�sta (využít potenciálu továrny jako prostoru 

na lukrativním míst� s výjime�ným sociálním statusem – dobré renomé 

továrny a všeobecné pov�domí o její existenci), je nutné stanovit nové 

pot�ebné funkce v centrální �ásti m�sta, 

2) p�ipravit podmínky pro návšt�vy turist� v lokalit� (rozší�it ubytovací kapacity a 

nabídku aktivit), 

3) nutnost zachovat hodnotu továrny tak jak je, její jedine�nost (provedení zápisu 

na list UNESCO, ochrana historického d�dictví). 

Ad 1) posílení funkcí st�edu m�sta je možné dosáhnout prost�ednictvím:

- zlepšením image centrální zóny m�sta (úprava ulic – dobudování chodník� a 

ozelen�ní), dostavba proluk a oprava starých dom�, 

- propojení mladé a staré generace na jednom míst� (využití prostoru továrny), 

pro stimulaci mladých lidí, aby navšt�vovali centrum m�sta a trávili zde �as, je 

pot�eba provést pr�zkum vyžadovaných aktivit,  

- otev�ením továrny m�stu (podpora ze strany zástupc� m�sta) vytvo�ením 

prostor pro po�ádání r�zných události (oslav, koncert�), které v sou�asnosti 

m�stu chybí, a to tak, že provoz areálu bude upraven. �ešení je možné 

otev�ením prostoru ve�ejnosti s otevírací dobou nap�. 8-22 h, aby továrna 

sloužila jak ke kulturním ú�el�m, tak i k dalším funkcím jako je nap�. galerie, 

ve�erní škola, atd. 

Ad 2) p�íprava podmínek pro turisty

- zajišt�ní odpovídajících ubytovacích kapacit vytvo�ením množství l�žek v�etn�

odlišných standard� ubytování pro r�zné délky pobytu (p�edpokladem je 

krátkodobé ubytování 1-3 dny),  

- vytvo�ení dostate�ného portfolia navazujících služeb pro turisty (v sou�asnosti 

je zde slabá nabídka aktivit), aby se lidé v lokalit� zdržovali déle a m�li 

tendence se vracet; z reklamních plakát� jsou patrné r�zné aktivity pro turisty 

v rámci prefektury Gunma (Takasaki city – komer�ní místo; Daruma market – 

malování na keramiku), 
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- nejv�tší turistickou atrakcí okresu je továrna Tomioka silk Mill, proto sou�ástí 

nabídky by mohla být cestovní agentura se sídlem v míst� továrny, která by 

zajiš�ovala maximáln� jednodenní zájezdy po okolí, k míst�m spjatým 

s hedvábným pr�myslem a tkalcovstvím obecn�, ideáln� komponované 

s programy, kde si lidé mohou jednotlivé aktivity a metody výroby vyzkoušet 

na živo; p�íkladem cílových destinací m�že být sad moruší, chladírny na 

vají�ka bource morušového, domy s vybavením pro první metody p�evíjení 

hedvábného vlákna (zaguri), další objekty ve venkovské krajin�, železni�ní 

stavby, které vznikli kv�li hedvábnému pr�myslu, a další industriální d�dictví. 

Ad 3) ochrana historického d�dictví a zachování továrny

- jedná se o dokumentaci historického zp�sobu masové výroby hedvábného 

vlákna, hodnota místa spo�ívá v zachovalosti objekt�, strojního vybavení i 

množství vybavenosti továrny (nemocnice, ubytovny, jídelna, školící prostory a 

další), to vše vytvá�í historickou hodnotu, která je d�vodem pro její ochranu a 

vytvo�ení muzea, 

- je nutné provedení rekonstrukce zchátralých objekt�, vytvo�ení muzea 

v centrální �ásti továrny a zprovozn�ní n�kterých stroj� (demonstrace ukázky 

výroby), dále dokreslení prost�ednictvím tématických výstav. 

IV.) KONCEPCE �EŠENÍ AREÁLU BÝVALÉ P�ÁDELNY 

Z hlediska urbanistického:

- zachování plotu je nezbytné pro zajišt�ní integrity místa, vymezení (definice) 

UNESCO d�dictví v�etn� jeho úpravy (v severní �ásti je možné jeho posunutí 

tak, aby vznikl kolem komunikace po obou stranách chodník), plot m�že být 

místy transparentní (pr�hledy mohou sloužit jako upoutávka a vizuáln� spojit 

areál s m�stem), 

- severní st�na m�že být využita pro umíst�ní tématických fotografií �i maleb, 

prezentace spojených míst (chladírny, železni�ní most, sušárny, atd.), 

dopln�ní vstupu skute�nou bránou (symbol propyleje, jakožto uzav�eného 

pr�chozího prvku, umožní siln�jší uv�dom�ní si místa „co je vn� a co uvnit�“), 

- animace b�ehu náhorního plata s parkovou úpravou a odpo�inkovou 

vybaveností (r�zné stup�ovité vyhlídkové plošiny), které umožní turist�m 

pobýt v t�chto místech a užít si výhled do krajiny,  
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- zp�ístupn�ní druhé strany �eky pro ú�ely sportu (b�h, jízda na kole), provedení 

lávek a cest na stran� pod svahem s napojením prost�ednictvím m�stku na 

druhou stranu �eky, 

- nelze-li zachovat objekty, je nutné zachovat alespo� objemy stávajících hmot, 

aby nedošlo k narušení panoramatu m�sta (areálu továrny). 

Z hlediska provozního:

- vytvo�ení zastávek shuttle bus� na východní stran� areálu (za jeho zdí), 

vybudování ve�ejného parkovišt� na volné ploše nad svahem, která p�iléhá 

z východní strany k areálu, 

- otevírací doba areálu (8-22 h) umožní podporu provozu nových funkcí v míst�,  

- volný pohyb osob (ne s pr�vodcem ale nap�. s �ipem) umožní návšt�vu pouze 

konkrétních vybraných objekt� a podpo�í tak funkce jako je ubytování, galerie, 

ve�erní jazyková škola apod., které musí být voln� p�ístupné a zárove� zajistí 

integritu místa s okolním m�stem (za�len�ní prostoru továrny do centra m�sta 

a jejich vzájemné provázání, tvorba nových komunika�ních os), 

- p�ístup pro ubytované i po otevírací dob� (stálý dohled nad prostorem 

historického d�dictví), p�ípadn� p�ístup obyvatel p�i po�ádání významných 

událostí (oslavy a koncerty) i ve ve�erních hodinách. 

Z hlediska funk�ního:

- dopln�ní funkcí, které obohatí m�sto a p�isp�jí k jeho rozvoji, 

- muzeum výroby hedvábí (odkaz vlastní továrny Tomioka jako národního 

centra japonského hedvábnictví), další prostory použitelné jak pro turisty, tak 

také pro obyvatele, jako jsou stálé expozice (v návaznosti na tkalcovství a 

výrobu látek), �i krátkodobé expozice (polytematické), galerie, ve�ejné 

prezenta�ní prostory (možnost po�ádat workshopy a další kulturní akce), 

- hostel a další dopl�ující funkce (restaurace, �ajovna, internet cafe, lázn�), 

vybavení pro rozvoj turismu, krátkodobé ubytování až na 3 dny (nutno 

rozvinout také portfolio nabízených aktivit v okolí), výjime�n� dlouhodobé 

ubytování skupin (školy v p�írod�, ú�astníci workshop�), 

- cestovní agentura zajiš�ující krátkodobé výlety a pronájem dopravních 

prost�edk� (Tomioka m�že sloužit jako centrum - výjezdní bod k míst�m 

souvisejícím s  procesem výroby hedvábí),  

- zele� jako hygienická funkce m�sta, dopln�ní vegeta�ních ploch. 


