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Abstract  

The research represents a detailed study of the future of urban re-planning of the 

old city of Aleppo, the aim of the reconstruction of buildings and facilities, 

historical and tourist infrastructure, which were destroyed because of the civil war 

in Syria. The research adopted in the study of urban planning on the European 

experience in the reconstruction of a number of European cities that were 

destroyed in the Second World War. The choice of the ancient city of Aleppo in 

this research as a model to study in the rebuilding and restoration due to the 

following reasons: 

- Exposure to the city of Aleppo of mass destruction in the most ancient and 

modern areas. 

- Aleppo registered in the World Heritage List of the Organization of UNESCO. 

- Its status as a center of traditional commercial activities. 

Accordingly, the thesis contains an introduction and four chapters: 

I. Chapter I reviewed the urban development of three European cities from 

different countries after the end of World War II. We can be considered a 

model for the re-planning and reconstruction of the ancient city of Aleppo. 

The end of the chapter is a summary of the main points used in the 

European experience in the reconstruction of devastated cities. 

II. In Chapter II study of the evolution of the city of Aleppo planning in different 

eras, and include: 

- Brief History of Syria, 

- A detailed study of the evolution of urban planning for the city of Aleppo 

before the Civil War. 

III. Chapter III presented a summary of the current status of the city of Aleppo 

during the war, as well as the prospective study to restore the ancient city of 

Aleppo, a number of layout design drawings show the following: 

- The current status of the old city shown by the three main areas. 
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- A detailed organizational chart for the castle and its surroundings.  

Diagram shows the ways to protect this region after the civil war. The study relied 

on the results of the European experience after World War II. And this study can 

be generalized to the rest of the areas in the Old City of Aleppo. 

IV. In the fourth quarter results on a range of research topics, in addition to many 

of the recommendations addressed to scientific institutions and local and 

global action to preserve the restoration of the old city of Aleppo landmarks. 

V. At the end of the thesis we review a list of scientific references used in this 

research. 

Keywords: cities, Aleppo, chart, the European experience, planning,  
reconstruction, war, destruction, old city, urban development. 
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Abstrakt 

Výzkum bude realizován ve formě detailní studie budoucího přeplánování starého 

města Aleppa s cílem rekonstrukce budov a služeb, historických a turistických 

prvků infrastruktuy, které byly zničeny probíhající občanskou válkou v Sýrii.  

Výzkum provedený v rámci studie městského plánování bude realizován v 

souladu s evropskou zkušeností v oblasti rekonstrukce několika evropských 

měst, které byly zničeny v průběhu druhé světové války. Stanovení starověkého 

města Aleppa coby předmětu výzkumu pro účely přebudování a obnovy je 

zdůvodněno následujícími skutečnostmi:  

- město Aleppo čelilo masové destrukci, a to ve většině svých starověkých i 

moderních oblastí 

- Aleppo je zapsáno na seznamu světového dědictví organizace UNESCO 

-  status města coby centra tradičních komerčních aktivit 

V souladu s uvedenými prvky obsahu je práce rozdělena do oddílů úvodu a 

následujícíh 4 kapitol: 

I. Kapitola I kriticky hodnotí městské plánování tří měst různých evropských 

zemí po skončení druhé světové války. Tato města mohou být považována 

za určitý model pro přeplánování a rekonstrukci starověkého města Aleppa.  

Na konci této kapitoly bude uvedena sumarizace hlavních závěrů evropské 

zkušenosti a její aplikace v oblasti rekonstrukce zničených měst.  

II. V kapitole II bude provedena studie vývoje plánování v různých obdobích 

města Aleppa. Zde bude zahrnuta: 

- stručná historie Sýrie 

- detailní studie vývoje městského plánování Aleppa před občanskou válkou. 

III. Kapitola III představuje shrnutí současného stavu města Aleppa, stavu 

během války a rovněž zamýšlenou studii zachování starověkého města 

Aleppa spolu s několika návrhy podoby města a nákresů, které by 

znázorňovaly následující které:  

- současný status starého města demonstrován na třech hlavních oblastech 
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- detailní organizační schéma hradu a jeho okolí 

Schéma zobrazuje způsoby ochrany regionu po občanské válce. Studie se 

opírá o výsledky evropské zkušenosti po druhé světové válce a tuto 

zkušenost zobecňuje v souvislosti s jejií aplikací také na ostatní oblasti 

Starého města Aleppa.  

IV. V poslední čtvrtině budou uvedeny výsledky zkoumaných témat a 

doporučení směřovaná vědeckým institucím a místním i světovým 

organizacím s cílem ochrany a obnovy památek starého města Aleppa.  

V. V závěru disertační práce je znovu kriticky zhodnocen seznam věděckých 

referencí použitých pro účely výzkumu.  

Klíčová slova: město , Aleppo, schéma, Evropská zkušenost, 

plánování,rekonstrukce, válka , destrukce, staré město, rozvoj měst. 
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Terminologie 

1. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

je organizací založenou v roce 1945. 

2. Vpád Mongolů: Invaze a obléhání ze strany Mongolů se odehrávaly v 

průběhu 11. století a vyústily ve vznik rozsáhlé Mongolské říše, která 

kolem roku 1100 pokrývala většinu Asie a Východní Evropy. Historikové 

považují nájezdy a invaze Mongolů za jeden z nezávažnějších konfliktů v 

historii lidstva. 

3. Hajj - cesta do Mekky: Výraz Hajj je arabským názvem, jehož význam lze 

definovat jako pouť či putování. Jde o každoroční islámskou pouť do 

Mekky, kdy se Muslimové všech etnických skupin, barev, sociálních vrstev 

či různých kultur jednou ročně sejdou a stanou před Kaabou, aby se zde 

pomodlili. 

4. Via recta: Ulice, které se nazývají přímé jsou ty, které vedou z východu na 

západ a jsou budovány ve stylu ulic řeckých a římských měst.  

5. Mamlúcké období : Mamlúkové vládli Egyptu a Sýrii od roku 1250 do 

roku 1517, kdy došlo k potlačení jejich dynastie Osmany. Mamlúkové se 

poprvé objevili v 9. století v Abbásovci, a dokonce i po jejich svržení 

Osmany pokračovali v utváření významné části egyptské a islámské 

společnosti a status vlivné sociální skupiny si zachovali až do 19. století. 

Zničili křižácká království a uchránili Sýrii, Egypt a posvátná islámská 

místa před Mongoly. V pozdním středověku vytvořili z Káhiry dominantní 

město islámského světa. 

6. Katastrální mapa: je přehledná a srozumitelná evidence skutečné podoby 

nemovitého majetku a jeho vymezení v rámci hranic země. Tento katastr 

běžně zahrnuje detailní informace týkající se vlastnictví, držby, přesného 

umístění a rozsahu oblasti. 

7. Minaret mešity: Jde o štíhlou věž vyrůstající z mešity, kterou využíval 

vyvolávač, svolávající věřící pravidelně pětkrát denně k modlitbě. Minarety 
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jsou běžným architektonickým prvkem islámských mešit všude ve světě. K 

mešitám jsou běžně připojeny minarety různé výšky a stylu. Minarety 

mohou mít tvar čtverce, kruhu či osmiúhelníku a obvykle jsou pokryty 

špičatou střechou. Mešita může mít jeden nebo více minaretů.  

8. The Aga Khan: (AKTC) realizuje kulturní iniciativy zaměřené na 

revitalizaci dědictví islámských komunit a přispívá k jejich sociálnímu a 

ekonomickému rozvoji. Jeho program zahrnuje Aga Khan ocenění za 

architekturu, Aga Khan program pro historická města, Aga Khan hudební 

iniciativu a Aga Khan program pro islámskou architekturu na Harwardské 

univerzitě a Institutu technologie v Massachusetts. Muzea spolu s 

jednotkou výstav koordinují rozvoj řady muzeí a výstavních projektů.  

9. Khan: je perským výrazem označujícím hotel. Jeho umístění je obvykle 

plánováno v okolí nádvoří.  

10. Minbar : Ve svém nejjednodušším pojetí je monbar plochou se třemi 

schody; často je konstruován klenutým polem zakončovacím horní stranu 

schodiště. Z minbaru jsou rovněž pořádána kázání a projevy.  

11. Mihrab: Mihrab je výklenkem ve zdi mešity nebo pokoje mešity, který 

naznačuje směr k Mecce. Mihraby se liší svou velikostí a barvou, ale 

obvykle jsou tvarovány do podoby dveří a jsou zdobeny dlaždicemi s 

kaligrafií, aby vynikly.   

12. Bazilika: Je veřejnou budovou jejíž vznik sahá do starověkého Říma. Její 

hlavní loď je spojena s apsidou na jednom nebo obou koncích a dvě boční 

apsidy jsou tvořeny řadou sloupů. Tyto prostory byly využívány coby 

soudní síně nebo auly. Křesťanský chrám je budovou podobného vzhledu, 

avšak má loď s půlkruhovou apsidou, dvěmi nebo čtyřmi bočními uličkami, 

vyvýšená půlkruhová okna a členitý vstup do chrámu. 

13. Ikonostas: je oltářem nebo zdí která, v rámci ortodoxního chrámu, 

odděluje svatyni od lodě chrámu. Svatyně je místem, kde je oslavována 

Eucharistie symbolizující božský svět. Svatyně je oddělena od lodě 
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chrámu, která je částí  vyhrazenou pro věřící a symbolizuje lidský svět. 

Ikonostas je nejvýraznějším prvkem Ortodoxního chrámu. Je bohatě 

zdoben ikonami a obvykle sestává ze čtyř či více řad nebo registrů.   

14. CBRE : Group, Inc. je společnost se sídlem v Los Angeles, která je 

nejvetší světovou institucí s komerčními službami poskytující služby v 

oblasti nemovitostí a investic.  

CBRE nabízí strategické poradenství a realizaci prodeje nemovitostí, 

pronájem, podnikových služeb a majetku, vyhotovení a řízení projektů, 

hypoteční bankovnictví, hodnocení a oceňování; vývoj řízení investic, 

výzkum a poradenství. 

15. REACH: je společná iniciativa dvou mezinárodních nevládních organizací, 

iniciativ ACTED a IMPACT - United Nations Operational Satellite 

Applications Program (UNOSAT)  

REACH byl vytvořen v roce 2010 s cílem usnadnit vývoj informačních 

nástrojů a produktů, které navyšují kapacitu aktérů v rámci rozhodování v 

nouzových situacích, které je založeno na určitém kontextu sestávajícím z 

evidence, záměru obnovy a vývoje. Veškeré aktivity instituce REACH jsou 

prováděny s cílem podpory a v rámci meziagenturní pomoci poskytované 

koordinačními mechanismy. 

 


