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Kulturní centra rostou v Sýrii v průběhu času na různých místech .Při údržbě těchto 
center po dlouhé věky, je jasný rozdíl mezi hranicemi města a okolní země, 

venkovských a přírodních oblastí.Populační exploze v centrálních oblastech a větší 
míra urbanizace kvůli migraci do měst, je varováním, a od druhé poloviny dvacátého 
století, způsobuje ztrátu identity lidských společenství.Přírodní prostředí se výrazně 

zhoršilo v blízkosti městských center a zvýšení znečištění v Sýrii představovuje 
mnoho problémů ve městě pro: obyvatelstvo, bydlení, sociálních, ekonomickéch, 
zdravotních, a současně problémů dopravy a infrastruktury.  
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Strategy of city development in Syria 

The cultural centers have grown in Syria through time in different places.The 
 Maintainance of  these centers for long ages is a clear distinction between the 

borders of the city and the surrounding country rural and natural areas.The population 
explosion in the central areas and increased urbanization rate is due to migration from 
the country side to the city, warned, and since the second half of the twentieth 

century, the loss of the identity of human communities.Natural environment has 
deteriorated significantly in the vicinity of urban centers and increased pollution in 
Syria, and featured many of the problems of urban: Population, housing, social, 

economic health, in addition to the problems of transportation  and infrastructure 
networks. 
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1  Úvod 

Sýrie leží v západní Asii, na západ od Libanonu a Středozemního moře, Turecka 
na severu, Iráku na východě a Jordánska na jihu země. Sýrie je rozdělena na čtrnáct 

oblastí. Sýrie je země se středními příjmy, s ekonomikou založenou na zemědělství, 
oleji, průmyslu , oficiálním jazykem v Sýrii je arabština. Sýrie leží na východním 
pobřežním Středozemního moře. Má celkovou rozlohu 185.180 km, z nichž 14 

procent tvoří městské oblasti.Každý region se nazývá gubernie. Sýrie je rozdělena do 
čtyř oblastí: jižní, severo-východní, střední a pobřežní, dále se dělí na městské a 
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zemědělské části. Každá gubernie zahrnuje mnoho oblastí zvaných „Mantique“ 

(zóny).Sýrie zažila, od poloviny minulého století, rychlý populační růst, průměrný 
nárůst o 3% ročně. Populace, která v roce 1971 činila 6,3 milionů obyvatel, výrazně 

vzrostla na odhadovaných 18 milionů v roce 2002. Významné sociálně -ekonomické 
změny, které proběhly v Syrské společnosti zrychlily migraci obyvatel z venkova do 
městských oblastí, největší část obyvatel zejména do měst Damašek, Aleppo a 

Homs. S rychlým růstem počtu obyvatel měst, se pozemky a bydlení ve velkých 
městech jako Damašek, Aleppo a Homs dostaly pod rostoucí tlak.[Al Waer Husam, 

2009, s.2] 

2 Stav měst v Sýrii 

Podmínky rozvoje měst v Sýrii se podstatně změnily v posledních desetiletích. 
Kromě reformní strategie stanovené v syrskou vládou existují globální trendy jako: 

expanze na předměstí měst a sociální dezintegrace a snížení hustoty nové zástavby. 
Syrská společnost prošla obrovskýmí změnami v posledních 30-ti letech. Počet 
obyvatel se zvýšil z cca 8.000.000 v roce 1971 na cca. 23.000.000 v roce 2011.  Podle 

OSN roční míra růstu populace byla v letech 2000 - 2005 2.38%, hustota v roce 2002 
95 obyvatel na km2, ale většina obyvatel je soustředěna v malém prostoru. 70% 
Syřanů žije v Damašku, Aleppu a západních oblastech. V pouštní oblasti na jihu, 

centrum a východ země je převážně neobydlené.[Ministerstvo pro místní 
správu,2009,S.21]  

obrázek 1: počet obyvatel Sýrie :1970-2004-2025 (million). Zdroj: Ministerstvo pro 

místní správu,2009,S.21. 
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3 Plánování problémy v syrských městech 

Obrázek 2: problémy plánování. Zdroj: archiv autorky 

4 Základní podmínky pro zlepšování rozvoje měst v Sýrii 

Pokrok syrských měst ve všech oblastech, lze dosáhnout pouze tehdy, pokud 
nastane zlepšení základních podmínek, a pokud jsou oprávněna a bude jim 

umožněno vykonávat úkoly požadované od nich. Města a obce by měly mít pravomoc 
a možnost plnit jejich role v různých oblastech prostřednictvím: 

Další decentralizace - Zvýšení možností pro města převzít úkoly a povinnosti. 

Zlepšení jejich finanční situace  - To neznamená jednoduše více peněz, ale 
především větší pružnost při přerozdělování, zlepšení finančního managementu.  

Zlepšení jejich organizace  - Syrská města by měla mít větší prostor přizpůsobit 

svou organizaci místním potřebám. 
Zlepšení jejich personálního obsazení - to neznamená jen více zaměstnanců, ale 

především to znamená zaměstnance s vyšší kvalifikací k provedení potřebných úkolů. 
Zlepšení sdílení znalostí - mezi městy a jejich zastoupení ve vládě . [Ministerstvo pro 
místní správu,2009,s.35]    
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Obrázek 2: zlepšování podmínek. Zdroj: Barakat Husam,2007  

 
Toto nutilo plánovače (urbanisty) v Sýrii zvážit způsoby, jak zajistit celkovou 

udržitelnost městských společenství s pomocí různých typů infrastruktury; proto byly 
vytvářeny nové koncepce plánování. 

5   Organizační schéma 

 
 

Obrázek 3: organizační schéma. Zdroj: Barakat Husam,2007  
 

Kroky a etapy, kterými je třeba se řídit při studiu organizačních grafů v  Sýrii 
První plán - analytické městské studie: 
Zakreslení současného stavu:   

A- Přípravná fáze 
 Znát limity studované oblasti. Studium různých dokumentů z leteckých fotografií, 

architektonických plánů, realitní plány. Vyhodnocení organizačního schématu v  místě. 

B- posbíráte co nejvíce informací a statistiky 
 Studium regionálních dat. Určení specificiky města a jeho zeměpisného, 

geologického, ekologického charakteru. Studie historického vývoje, fyzikálních 

podmínek a zastavěného prostředí. Dynamika vztahu sociálního ekonomického a 
demografického, určení míry soukromí. Mechanismus rozvoje měst zjištěný na městě. 
Infrastruktura a služby. 

 
Informace o zpracování a vyhodnocování 

Vybrat všechna získaná data a nastudovat potřebné detaily a vyvodit závěry. 
Analyzovat dané informace silné a slabé stránky v údajích. 
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Stanovení cílů 

 Směrnice pro budoucí definování na základě komplexního plánu, s ohledem na 
současný a budoucí stav, s přihlédnutím zda nejsou v rozporu a to jak v krátkodobém 

tak v dlouhodobém hledisku.  
 
Druhý plán - strukturální plán 

Je to memorandum o výpočtu a interpretace programu plánování, řídí se 
standardy územního plánování a základy a principy schválenými plánem. Strukturální 
plán lze uplatnit po rozdělení města na funkční oblasti a stanovení oblastí urbanizace 

s bydlením obsahuje: 
 
Síť dálnic a hlavní město je rozděleno do sektorů a obytných čtvrtí.  

 plochy odvětví a obytných čtvrtí, počet obyvatel a hustotu 

 centra veřejných služeb 

 zelené plochy a hřiště 

 plochy pro řemeslné a průmyslové oblasti. 

 
Třetí plán - obecné organizační schéma 

V tomto režimu jsou rozdělena odvětví a čtvrti uvedené v organizačním schématu 

do základních jednotek a skupin všech potřebných služeb pro obytné oblasti obecně 
organizační schéma souhrnného regulačního planu. [Ministerstvo pro místní správu a  
životní prostředí Ředitelství městské plánování, 2008,S26-30]  

 

6   Příklad organizačního schématu pro město Aleppo: 

Zpoždění organizačního grafu Aleppa hrálo klíčovou roli při zrození mnoha 

problémů, jako je například vznik osad a slumů. Cílem nového organizačního 
schematu je: 

 Aktualizovat organizační schéma, které bylo: zavedeno v roce 2004.  

 Zajistit bydlení a hospodářský růst města a revizi metody plánování a 
umístění obytné zeleně v obytných oblastech s cílem splnit požadavky na zdravé 

životní prostředí. 

 Rozvoj dopravních služeb prostřednictvím prstence jako systému mezi 
stanicemi veřejné dopravy a vznik několika Center pro dopravní služby. 

 Věnovat pozornost mnoha stránkám jako jsou: hospodářské, kulturní, 
vzdělávací a obchodní aktivity, které byly ignorovány v předchozím schématu, 

například soukromé školy, nákupní centra, nemocnice a školy všeho druhu.  

 Organizační schéma by mělo mít za následek rozšíření zajištění servisu 
oblasti, která bude stačit pro město Aleppa v roce 2027.  
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 cílem ji dosaženo přijetí Schématu v roce 2011 (obrázek 4) 

 

Obrázek 4: Součástí organizačního schématu pro město Aleppo. Zdroj: Aleppo 
univerzita, 2010. 
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