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1. SEZNAM PŘÍLOH:

a) textová část
(scan zadání diplomové práce)

1. seznam příloh

2. úkol

3. cíl a motto zpracovatele diplomové práce

4. úvod

5. návrh řešení diplomové práce

6. zdroje

b) grafická část
(úvodní list – přední strana paré)

(textová část)

stavová část:

1. obr.: vstupní brána

2. Japonsko, prefektura Gunma

3. související místa, význam hedvábí

4. město Tomioka

5. továrna: situace

návrhová část:

6. obr.: vstup

7. továrna: návrh

8. řešené a další objekty

9. pohledy, východní sklad 1:500

10.schéma řešení východního skladu 1:500

11.obr.: návštěvnické centrum

12.půdorys a řez přízemí východního skladu 1:200

13.půdorys a řez přízemí východního skladu 1:200

14.obr.: restaurace

15.půdorys řešení restaurace 1:50
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16.pohledy, západní sklad 1:500

17.schéma řešení západního skladu 1:500

18.možnosti využití západního skladu 1:500

19.obr.: expozice

20.půdorys a řez přízemí západního skladu 1:200

21.půdorys a řez přízemí západního skladu 1:200

22.půdorys řešení vstupní části západního skladu 1:50

23.zařizovací a informační mobiliář 1:20

Marek Šnyrch: Továrna Tomioka – textová část diplomové práce Strana 5 z 12



2. ÚKOL:
Dle zadání diplomové práce navrhnout muzeální využití hlavních výrobních halových 

objektů  a  prověřit  možnosti  nového  polyfunkčního  využití  velkoprostorových  skladů 
stávajícího areálu přádelny Tomioka.

3. CÍL A MOTTO ZPRACOVATELE DP:
- s  respektem a úctou k daným hodnotám továrny v Tomioce citlivě navrhnout 

minimum stavebních úprav v interieru objektů pro jejich nové funkční prostorové využití a 
zápis na seznam světového dědictví UNESCO

- návrhem podtrhnout a nechat vyniknout krásu stávajících konstrukcí,  osvětlení 
interieru a charakter vnitřního prostoru objektů, návrhem nenarušit konstrukční systém 
ani vnější vzhled objektů

4. ÚVOD
Továrna Tomioka leží ve stejnojmenném městečku v prefektuře Gunma na ostrově 

Honšu,  cca  120  km severozápadně  od  hlavního  města  Japonska  Tokia.  Je  symbolem 
industrializace Japonska na konci 19. století (modernizace období Meiji). 

Místo pro lokalizaci továrny na podporu výroby surového hedvábí v Japonsku vybral 
největší odborník oboru hedvábí své doby, Francouz Paul Brunat. Továrna byla postavena 
a její provoz zahájen v roce 1872. Slávu a proslulost i mimo území Japonska v oboru 
zpracování hedvábí zajistila továrně především kvalita výroby. Ta probíhala na výrobních 
linkách  moderní  francouzské  technologie  v  objektech  i  areálu  vyjímečně  kvalitní 
průmyslové architektury. 

Přádelna zajišťovala nabídku pracovních příležitostí nejen městečku, ale i celému 
regionu po dobu 115 let. Výroba v přádelně byla ukončena v roce 1987 z důvodů sílící 
konkurence výroby hedvábí v ostatních asijských zemích. I  přes tento fakt je  továrna 
maximálně udržována a vzhledem k jejímu věku je i  ve výborném technickém stavu. 
Hlavní funkcí areálu je prozatím muzeální využití malé části hlavního výrobního objektu. 
Zájem o návštěvu a shlédnutí výrobních linek je ze strany návštěvníků obrovský, ročně 
navštíví továrnu okolo čtvrt milionu návštěvníků. 

Přádelna je svým charakterem chápána jako vyjímečné průmyslové dědictví a je 
téměř připravena k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO. Tento fakt zásadně 
ovlivnil přístup ke zpracování práce. Hlavním motivem návrhu je respektovat hodnoty a 
vyhnout se necitlivému zásahu do viditelných hodnot výjimečné průmyslové architektury.
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Ke  zpracování  předložené  diplomové  práce  byly  vedoucím  práce  vybrány  ke 

konkrétnímu řešení dva objekty, které sloužily přádelně jako hlavní sklady kokonů. Jedná 
se o dva prostorově největší objekty v areálu, vynikají zejména svou působivou konstrukcí 
a  svými  vnitřními  plošnými  rozměry  (1493,1  a  1486,6  m2).  Vzájemný  odstup  obou 
dvoupodlažních hal je cca 125 m. 

Konstrukční systém obou hal je stejný, jde o dřevěný skelet ve formě dvoutraktu. 
Stojky skeletu tvoří síť v modulech 3,6 m x 6,15 m, nesou průvlaky pro konstrukci stropu 
přízemí a vazníky pro konstrukci střechy. Konstrukční výška přízemí objektu A je 4,4 m, 
objektu B je 3,85 m, světlá výška přízemí objektu A je 3,8 m a objektu B je 3,27 m. 
Světlá výška 2. NP hal je 4,84 m. Stávající vnitřní schodiště je jednoramenné šířky 54 cm, 
vedle něj je nákladní výtah vnějších rozměrů 2,3 x 2,7 m. Další schodišťové prvky jsou 
situovány vně objektů na jejich ochoze, kryté záklopem pro spojení podlahové plochy. 

Obvodový  plášť  obou  objektů  tvoří  spolu  s  prvky  nosných  dřevěných  sloupů  i 
cihelná vyzdívka, okenní prvky šíře 160 cm jsou řazeny rytmicky ve třech řadách nad 
sebou,  zajišťují  maximální  prosvětlení  interieru  budov.  K  zastřešení  objektů  je  použit 
systém dřevěných vazníků, který není v interieru uzavřen podhledem a tak spolupůsobí 
jako jeden z nejvýraznějších prvků interieru.

Dochovaná  čistota  dispozic,  využitelná  délka  délka  hal  v  rozsahu  104  m  k 
přiměřené  šířce  objektu,  čistota  konstrukcí  jak  zděných,  tak  i  dřevěných,  spolu  s 
působivým osvětlením, jsou ve svém součtu obrovskou hodnotou a celek má jedinečný 
charakter. 

Východní objekt skladu - objekt A

tvoří bránu do areálu, nástup a dopravní obsluha továrny byla realizována právě na 
této straně plochy, z ulice ve směru od městečka. Přes průjezd skladu byl obsluhován 
sousední objekt sušárny, který leží  v bezprostřední blízkosti na západní straně skladu. 
Průjezd má působivý portál, jde o výrazný architektonický prvek východní fasády objektu. 

Západní objekt skladu - objekt B

leží na opačné straně areálu, je lemován zdí, ve které byla funkční zadní brána, s 
vjezdem pouze pro zásobení skladů. 

Koncepce  návrhu řešení  diplomové  práce  je  maximálně  ovlivněna  faktorem 
daného potenciálu celého areálu, jako vyjímečné památky průmyslové architektury, která 
je připravena k zápisu do seznamu UNESCO. Návrh řešení využitelnosti daných prostor 
respektuje  všechny  dané  hodnoty,  podtrhuje  a  nechává  vyniknout  krásu  stávajících 
konstrukcí, osvětlení interieru a charakter vnitřního prostoru objektů, návrhem nenarušit 
konstrukční systém ani vnější vzhled objektů. Konečné řešení vlastní využitelnosti objektů 
i  areálu  je  navíc  silně  ovlivněno  přímou  návštěvou  řešeného  areálu  a  průkazným 
potvrzením  potřeby  zachování  části  areálu  ve  formě  skanzenu  výroby  s  muzeálním 
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režimem. Vysoký zájem veřejnosti o řešenou památku s abnormálně vysokou návštěvností 
areálu turisty z Japonska, ale i  ze zahraničí,  potvrzují potřebu zachování zejména této 
kulturně společenské funkce areálu. 

Řešení návrhu využitelnosti části areálu nezahrnuje pouze řešení zadaných dvou 
objektů  hal,  ale  zohledňuje  i  využitelnost  okolí  obou  skladů  a  vzájemnou  podporu 
doplňované vybavenosti pro navazující prostory. Koncepce návrhu zohledňuje i možnou 
využitelnost  prostorů  nádvoří  kolem hal,  v  celém  rozsahu  respektuje  stávající  plochy 
zeleně i památné stromy v prostoru centrálního vstupu do areálu. 

Navržené vnitřní stavební úpravy:

Jsou navrženy v co nejmenší potřebné míře a tak, aby byly při vyhovující dispozici 
splněny i podmínky protipožární ochrany. V případě požáru se musí zabránit ztrátám na 
životech a zdraví osob, zvířat a ztrátám na majetku. Situování a počet schodišťových bloků 
umožňuje bezpečnou evakuaci osob z postiženého objektu, dispoziční řešení musí umožnit 
účinný zásah hasičů při záchranných pracích. 

Příčky - plná konstrukce: 

systém  skládaných  sendvičových  panelů,  protipožární  opatření  plní  samotný 
sendvičový  systém.  Kromě OSB desky  jej  tvoří  samozhášivý  polystyren nebo vláknitá 
izolace v jádru panelu a dále interiérové desky. 

Příčky sklo: 

sklo vložené do ocelového rámu, vytvořeného z U profilu,  ten bude uchycen ke 
stávající konstrukci obvodového pláště a ke konstrukci stropu. Příčky slouží  k oddělení 
prostorů odlišné funkce, případně k vytvoření požárních úseků.

Komunikační prostory: 

• schodiště navržená v souladu s japonskými předpisy – v objektu A jsou 
navržená trojramenná schodiště, šířka ramene 120 cm, výška stupně 176 
mm, počet  stupňů 25,  KV podlaží  4393 mm. Pro  objekt  B dvojramenné 
schodiště, šířka ramene 120 cm, výška stupně 175 mm, počet stupňů 22, 
k.v. objekt B 3848 mm, nosný skelet ocel, schodišťové stupně tvrdé dřevo 
tl. 4 cm, zábradlí sklo

• výtahy  -  v  každém  objektu  je  navrženo  jedno  nové  výtahové  těleso, 
přeprava osob i nákladů. Vnější rozměry v objektu A 2,5 x 3,1 m, v objektu 
B 3,1 x 3,1 m.

Výplně otvorů:

• dveře pro doplňované prostory jsou navrženy v šířce 80-110 cm

• dvoukřídlá skládací vrata š. 2,9 m, výška 3,6 m, vedená na nosné kolejnici, 
jsou  navržena  na  jižním  štítu  objektu  B  pro  možnost  manipulace  s 
velkorozměrovými exponáty.
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Základem koncepce řešení diplomové práce jsou tyto dílčí úkoly:

• funkce muzea – průmyslového skanzenu

• doplnění chybějící základní sociální vybavenosti pro funkci muzea (objekty A, B) 

• situování vyšší vybavenosti pro potřebu návštěvníků (objekt A)

• vytvoření stálé expozice o historii přádelny (objekt A)

• zřízení galerie – výstavní prostory s krátko- až střednědobými expozicemi (objekt 
B)

• venkovní scéna na nádvoří areálu – využitelnost soc. zázemí v objektech A, B

• venkovní krytá scéna – pro případ nepříznivého počasí využití objektu sušárny C

a) Funkce muzea – průmyslového skanzenu
V části muzejní je trasa pro návštěvníky průmyslového skanzenu maximálně blízká 

s technologickou trasou původní výroby v přádelně. Z přízemí návštěvnického centra v 
objektu A (vstupenky,  informace, prodej suvenýrů,  WC, přebalovací  koutek, schodiště, 
výtah,  stálá  expozice  o  přádelně),  které  je  situováno  vedle  vstupního  průjezdu,  jsou 
návštěvníci vedeni přes objekt sušárny a krytou pergolou na prohlídku prostoru západního 
skladu – objekt B. Následně kolem vodních nádrží a kotelny na nádvoří do hlavní výrobní 
haly (objekt E), kde jsou uchovány cenné exponáty původních plně funkčních výrobních 
linek  francouzské  technologie  v  úchvatné  délce  cca  120  m.  Přes  objekt  Brunatu  jsou 
potom trasou mezi halami a dalšími objekty vyvedeni zpět k hlavní bráně a ven z areálu. 

Objekty jsou v celém rozsahu bezbariérové díky stávajícím i navrženým rampám a 
výtahům. Samostatné WC pro vozíčkáře jsou navrženy rovněž v obou objektech A i B.

b) Doplnění chybějících sociálních zařízení (objekt A, B)
Jde o zařízení typu WC, pomocného skladu, přebalovacího koutku, úklidové komory 

atp.  Dle  konkrétní  potřeby  jsou  zařízení  doplněna  ve  všech  oddělených  částech  obou 
objektů v počtu podle odhadovaných návštěvních špiček. 

c) Situování vyšší vybavenosti 
Pro potřebu návštěvníků muzea i ostatních kulturních aktivit areálu je v severní 

části objektu A navrženo zařízení restaurace s vlastní kuchyní. Kapacita restaurace je 107 
míst u stolu, při větším zájmu je možno při navržené dostatečné dimenzi kuchyně rozšířit 
plochu odbytu i o část prostoru ve 2. NP, který je přístupný samostatným schodištěm při  
vstupu do restaurace. Prostor kuchyně, včetně kanceláře, příjmu zboží, sociálního zařízení 
pracovníků kuchyně, skladů a ostatních ploch jsou situovány blokově v přízemí objektu A v 
jeho severní části v přímé vazbě na restauraci. 

Návštevnické centrum s prodejem vstupenek a hlavními informaceni je situováno v 
centrální hale jižně od průjezdu vstupního objektu A.
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d) vytvoření stálé expozice (objekt A)
V přízemí v centrální vstupní hale a ve 2. NP objektu A je navržena instalace stálé 

expozice  o  historii  přádelny,  hedvábné  stezce  a  souvisejících  místech.  Na  lehkých 
konstrukcích  přenosných  panelových  přepážek  bude  dokumentována  historie  výroby  a 
úspěchy výroby přádelny Tomioka. 

e) zřízení galerie – výstavní prostory s proměnnými expozicemi 
(objekt B)
Objekt  B  je  navržen  v  celém svém rozsahu  pro  výstavnictví.  Tomuto  účelu  je 

přizpůsobeno i dovybavení haly – skladový prostor pro příjem exponátů, kancelář, soc. 
zázemí, schodiště, výtah. Pro manipulaci s velkorozměrovými exponáty (viz vizualizace) 
jsou  navrženy  úpravy  vrat  na  severním  štítu  objektu,  vnitřní  otvor  vrat  by  měl  mít 
manipulační šířku 2,9 m a výšku 3,6 m.

f) venkovní scéna na nádvoří areálu
Volný  prostor  na  východní  straně objektu  B  je  svým charakterem ve vazbě na 

plochy zeleně v severní části areálu využitelný i pro zřízení letní scény. Tomuto záměru 
může částečně sloužit i sociální zázemí v objektu B i A. Přenosný inventář hlediště i jeviště 
bude uskladněn v objektu G. 

g) venkovní krytá scéna 
pro  případ  nepříznivého  počasí  může  být  program  letní  scény  přeložen  do 

sousedního  krytého  objektu  sušárny.  Pro  tento  účel  je  třeba  částečně  upravit  jeho 
dispozici, přeložit část strojového vybavení v severním křídle do jiného objektu tak, aby 
zde mohla být umístěna plocha malého jeviště (přesunout nejlépe do objektu odkryté 
koteleny F).

Marek Šnyrch: Továrna Tomioka – textová část diplomové práce Strana 10 z 12



6. ZDROJE

a) Textové zdroje
• "Emergency Egress from Buildings“, 

dostupné   z  http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire08/PDF/f08013.pdf,  Richard  W.  Bukowski, 
staženo 2.5.2011

• „Neufert / Navrhování staveb“, kolektiv autorů, 2003

• „The Tomioka Silk Mill and Related Sites DRAFT“, kolektiv autorů, 2010

• http://worldheritage.pref.gunma.jp 

• japonský sborník dokumentace továrny Tomioka, originální údaje vydání: 

b) Použité fotografie: 
• vlastní archiv fotografií

• fotografie Bc. Jana Havlíka

• "new magnetic connector“,

http://www.techtilt.com/wp-content/uploads/2011/06/New-Apple-Magnetic-
Connector.png, staženo 7.5.2011

• složené mapové zdroje, dostupné z http://www.maps.google.com

• složené mapové zdroje, dostupné z http://www.maps.bing.com 

• http://www.japonet.cz/images/places/velky/GunmaV3.jpg 

• http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/4029/PreviewComp/SuperStock_4029
R-193921.jpg 

• http://japanpropertycentral.com/wp-content/uploads/2012/01/Minakami-Villa-
Gunma-2.jpg  
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• http://www.japaneseguesthouses.com/hotsprings/images/takaragawa.jpg 

• fotodokumentace části díla sochaře Čestmíra Sušky pro vizualizace dipl. práce se 
svolením autora

c) Referenční literatura:
• KENZO TANGE´S DNA. Tange Associates, 

• Brutus Casa Kengo Kuma, opere e progetti, luigi alini, dovcumenti di architettura, 
Electa, 2005, 

• Toyo ITO, saper credere in architettura, 

• Clean Edizioni Tadao ANDO, saper credere in architettura, Clean Edizionitakenaka 

• Design Works 2001-2010, Shinkenchiku - Sha 2010 

• Japanese Architectural Scene in 2009, JA 76 winter 2010 

• L´Art  des  Jardins  Japonais,  Grund  Japonské  zahrady,  Gunter  Nitsche,  Taschen 
Green Style, booqs 2009
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