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1. Úvod  

Územní plánování sehrálo různé role už od počátku existence prvotních měst - bylo 
používáno při budování měst obranných, dále měst, která jsou symboly moci a prestiže 
a těch, která jsou účelná, udržitelná a vyvážená. Jejich role se rovněž měnila v 
důsledku konfliktu a rozvíjela se v řádech let; někdy pod vlivem pohnutek v oblasti 
designu, jindy na základě okolností. Nedávné válečné konflikty, rozpory mezinárodního 
charakteru a druhá světová válka zcela jednoznačně ovlivnily charakter města.  

Organizování a plánování měst po podobných konfliktech představuje specifickou 
výzvu pro obor územní plánování. Velkoměsta jsou strategickými cíli, a to uvnitř i vně 
města; konflikty je mohou rozdělit prostřednictvím způsobení přetrvávající destrukce. 
Po skončení konfliktu je situace obvykle chaotická a rychle se vyvíjející. Jak se v 
takových situacích projektanti mohou zachovat efektivně? Jak mohou vykonávat dozor 
nad rekonstrukcí ve městech zasažených válečným konfliktem takovým způsobem, 
který by podporoval vzájemné usmíření a trvale udržitelnou obnovu namísto rozrůstání 
se nedůvěry až finálního rozdělení?  
V tomto ohledu, tedy v situaci po skončení konfliktu, hraje územní plánování důležitou 
roli významného nástroje zdůrazňujícího potřebu vytvoření prostoru s účelem 
výstavby, přičemž se projevuje také jeho přeměna do prostředku, který je užitečný a 
vhodně reaguje na složité a dynamické situace spojené s obdobím po konfliktu.  

2. Výzkumný problém 
Předmětem výzkumu je analýza možnosti využití vyvinutých moderních metod 
přeplánování a obnovy městských budov, které byly zničeny v úplném nebo 
částečném rozsahu, včetně jejich infrastruktury v průběhu občanské války a vnitřních 
konfliktů. Město Aleppo v Sýrii bylo navrženo coby předmět případové studie. Využití 
moderních metod územního plánování v Aleppu bere v úvahu požadavek na 
zachování historických a archeologických prvků města, které musí být v procesu 
plánování zohledněny. 

3. Význam výzkumu a zdůvodnění volby výzkumného problému 
Význam výzkumu může být shrnut v rámci položek následujícího výčtu:  
1. Aleppo je jedno z nejdříve obydlených měst na světě. Staré město Aleppa je navíc 
součástí Světového dědictví UNESCO. 

2. Vzrůst míry destrukce ve městě Aleppu je patrný; je možné odhadovat, že více než 
70 % města bylo zničeno. Vzrostl rovněž počet osob evakuovaných nejen ze 
zasažených oblastí, ale také z venkova. V ulicích vzrostl počet lidí bez domova, což 
představuje závažnou potíž pro Sýrii, ale také problém v celosvětovém měřítku.  

3. Po skončení druhé světové války se pokusily evropské země o přebudování svých 
zařízení za použití moderního a sofistikovaného postupu, a to v souladu s 
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organizačními diagramy i s přihlédnutím k základním vlastnostem občanů a 
charakteristickým rysům regionu. 
4. Přijetí evropské zkušenosti v rámci rekonstrukce, obnovy budov a obnovy stavební 
infrastruktury měst zničených po válce, dále kanalizačních a vodovodních systémů, 
elektrických a telefonních sítí a dopravních sítí moderních komunikací, metra a 
železnice a také moderních informačních sítí, mobilní sítí a sítí satelitních.  

4. Cíl výzkumu 
Výzkum si klade za cíl studium plánování a rekonstrukce města Aleppa, poškozeného 
v důsledku vnitřních konfliktů a občanské války, které způsobily městu četné škody 
nejen v historii, ale také v současné době. Město Aleppo a syrská města jsou 
vystavena vyššímu riziku devastace a ničení.  
S přihlédnutím k různosti a jedinečnosti evropských měst, které utrpěly škody během 
druhé světové války, byla vybrána tři evropská města z různých zemí s cílem 
provedení studie týkající se městského vývoje. Vybrané země jsou svým charakterem 
blízké městu Aleppu, které utrpělo válečné škody již v minulosti a válečným konfliktům 
stále čelí.  
Samotné město Aleppo tímto může posloužit coby vzor rovněž pro další města v Sýrii, 
která jsou podobně vystavena poškození a destrukci.   
V otázce způsobu vyrovnání se s válkou vzniklými škodami byla pro detailnější studii 
vybrána následující evropská města:  
▪ Norimberk (Německo) 
▪ Varšava (Polsko) 
▪ Rotterdam (Nizozemsko) 
Studie týkající se vývoje po druhé světové válce bere rovněž v úvahu slučitelnost se 
syrským městem Aleppem. 

5.   Výzkumné metody 
1. Historická studie plánování evropských měst coby model s různými aspekty: před 
válkou, během války a míra rozsahu škod po skončení války až do současnosti. 

2. Historická studie plánování města Aleppa jakožto modelu s různými aspekty: z 
pohledu občanského konfliktu a  současné situace, odhad rozsahu vzniklých škod. 

3. Posuzování města Aleppa v otázce plánování a architektury na různých stupních. 

4. Návrh možných řešení pro město Aleppo po občanském konfliktu, která jsou 
založena na posouzení evropské zkušenosti a zohledňují rozdílnost prostředí, 
přirozené populace, architektonické modely a diagramy.  
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Kapitola (1) 
Evropská zkušenost: plánování a rekonstrukce měst po druhé světové válce 

1.1. Úvod: 
Předtím, než se studie, plánování a budování syrských měst stane předmětem diskuze 
a analýzy v souvislosti s důsledky občanské války která přetrvávala v Sýrii, a to 
zejména ve městě Aleppu, lze vycházet a těžit z evropské zkušenosti v oblasti 
plánování a přebudování měst zničených během druhé světové války. Evropské země 
utrpěly v důsledku druhé světové války značné škody, která vznikla v mnohých 
velkoměstech z důvodu ostřelování, bombardování a poškozování starověkých i 
moderních budov spojenci nacistického režimu.  
Vrátíme-li se zpět k sekundárním vědeckým souborům, nalezneme případy zhroucení 
a zasažení destrukcí budov a infrastruktury většiny evropských velkoměst. 
Po konci druhé světové války byla evropská města nucena přestavět své budovy v 
souvislosti s regulačními schématy, která byla moderní, sofistikovaná a brala ohled na 
základní charakteristiky svých obyvatel stejně jako rozdílných historických specifik 
daného regionu.  
Budou zváženy významné vlastnosti evropské zkušenosti velkoměst při rekonstrukci a 
obnově budov a vybudování zdravotnické infrastruktury pro banky a vodovodních sítí, 
elektřiny a telefonních sítí, stejně jako moderních dopravních sítí: komunikace, sítě 
železniční, sítě metra a moderních informačních sítí, mobilních sítí a sítí satelitních.  

Z důvodu mnohočetnosti evropských měst, která byla zničena v průběhu druhé 
světové války, byla vybrána tři evropská města z tří různých zemí, a to za účelem 
studia městského rozvoje, který je svým charakterem nejbližsí Aleppu - městu, které 
utrpělo a i nadále čelí občanské válce, stejně tak jako některá další syrská velkoměsta, 
která jsou vystavena ničení a destrukci.  
S účlem podrobení analýze poválečného městského rozvoje byly vybrány následující 
modely evropských měst. 
- Norimberk (Německo) 
- Varšava (Polsko) 
- Rotterdam (Nizozemsko) 
Předmětem studia bude vývoj uvedených velkoměst po druhé světové válce a jejich 
kompatabilita se syrským Aleppem.  

1.2. Norimberk (Německo)  
1) Během druhé světové války bylo město Norimberk silně zničeno v průběhu 
strategického bombardování ze stran spojenců, a tudíž lze tvrdit, že navzdory 
vysokého stupně destrukce bylo město po válce přebudováno a, do určité míry, bylo 
zrestaurováno do své původní, předválečné podoby, včetně rekonstrukcí několika 
středověkých budov. Nicméně největší část historické struktury starého říšského 
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svobodného města byla navždy ztracena. Dodnes jsou ve městě patrné příklady 
nacistické architektury. 
2) Stará a moderní část města byly i nadále přebudovávány a došlo také k rozvoji 
městského letiště.   
3) V roce 1881 byla otevřena norimberská tramvajová síť, která v roce 2008 
expandovala a dosahovala celkové délky 36 km (22 mil) a čítala šest dopravních linek. 
V roce 1972 byl otevřen první segment norimberského systemu U-tratě metra. (U-Bahn 
metro). 
4) Nachází se zde také norimberská U-trať předměstského metra a místní železníční 
síť, přičemž obě ústí do norimberské hlavní stanice.  
5) Založení mobilní telefonní sítě ve velkoměstech a rozvoj informační site. 
6) Bylo obnoveno několik kostelů zničených během války, stejně jako hradů, které 
reflektují fáze historického vývoje města ve spojitosti s ohlasy vývoje Operního domu 
spolu s dalšími historickými muzei.  
- Odtud vyplývá, že město Norimberk je podobné městu Aleppu, a to v mnoha 
oblastech, jak historických, tak moderních.  

1.3. Varšava (Polsko) 
1) Město Varšava je velmi důležitým historickým a architektonickým centrem Evropy. 
Varšava může být rozdělena na dvě části. První částí je staré město, do jehož rámce 
lze zařadit důvěrné pěší ulice se správně dimenzovanýi náměstími a nádherné variace 
detailů forem budov. Druhou částí je moderní město, které četně obsahuje i krajino 
parky. Cesty byly navrženy primárně pro rychlá motorová vozidla a prostory pro 
chodce byly odsunuty do méně frekventovaných podchodů nebo přejezdů veřejné 
dopravy.  
2) Během druhé světové války bylo zničeno 84 % městských budov. Osm z deseti 
budov ve Varšavě bylo zničeno a tato škoda zahrnovala také "tržiště starého města".  
3) Po druhé světové válce byla Varšava přebudována v souladu s vytvořenými 
regulačními schématy. Všechny klíčové byly předmětem studia, stejně jako 
infrastruktura cest a přepravní síť, elektrická a telefonní síť, rozvod vody a kanalizace, 
stejně jako vybudování moderní sítě metra.  
4) Po válce byly ve Varšavě vytvořeny obrovské prefabrikované projekty pro bydlení s 
cílem pokrýt nedostatek domovních prostor, soplu s dalšími typickými budovami 
východního bloku, jako např. Palác kultury a vědy. Mnoho historických ulic, budov a 
kostelů bylo restaurováno do jejich původní podoby. V roce 1980 bylo varšavské Staré 
město připsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.  
- Pro vývoj města Aleppa a jeho různých oblastí je možné těžit z Evropské zkušenosti 
z Varšavy. 
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1.4. Rotterdam (Nizozemsko) 
1) Během druhé světové války utrpěl Rotterdam škody způsobené bombardováním a 
srdce města bylo téměř zcela zničeno. 
2) Rotterdam byl postupně přebudován v moderním stylu a za pomoci vývoje aktivních 
architektonických postupů. Přitom využil zejména své strategické zeměpisné polohy 
vůči ostatním evropským městům. Využití nového stylu budování obytných budov, 
úředních budov a rekreačních středisek vyústilo ve více "obyvatelné" městské centrum 
s novým panoramatem.  
V ohledu rychlé poválečné rekonstrukce lze těžit z Rotterdamské zkušenosti s cílem 
její aplikace na rekonstrukci města Aleppa při využití výhody městského plánování, 
díky němuž město zmodernizovalo a rozvinulo systém dopravy - metra, autobusů a 
moderní infrastruktury, stejně jako vytvoření moderních budov a vývoj obytných 
komplexů. 

- Našli jsme v naší studii o evropských zkušeností, že města Varšava a Norimberk jsou 
podobné situaci města Aleppa, a to v mnoha oblastech s prvky historickými i 
moderními. Proto je možné těžit ze zkušenosti Varšavy a Norimberka při přebudování 
města Aleppa. Díky znalosti silných a zejména slabých stránek tohoto experimentu, je 
možné se vyhýbat chybám způsobeným během plánování a těžit z pozitivních aspektů 
na poli městského plánování a obnovy moderních obytných komplexů ve měste 
Rotterdamu.  

Kapitola (2) 
Vývoj městského plánování v Aleppu před občanskou válkou 

2.1. Úvod 
Sýrie od roku 2011 trpěla občanskou válkou, která zapříčinila zničení mnoha syrských 
měst, zejména města Aleppa, Homsu a Deirr al-Zouru. Z toho důvodu je hlavním 
předmětem analýzy záměr využít výhod plánování a znalosti městského vývoje 
získaných v rámci Evropské zkušenosti, a to v souvislosti s přeplánování a 
rekonstrukcí syrských měst, která podlehla masové destrukci v příslušných  regionech.  
Město Aleppo se v mnohém liší od ostatních syrských měst, neboť je jedním z 
nejstarších měst na světě; časem se vyvinula také jeho moderní část a město se tak 
stalo ekonomickým centrem Sýrie. Proto budou předmětem diskuze rovněž zmíněné 
prvky, a to v souvislostech s významem Aleppa souvislosti na úrovni historické, 
ekonomické, průmyslové a společenské. Pozornost bude proto věnována následujícím 
tématům: 
1. Stručná historie Sýrie. 
2. Detailní vývoj městského plánování  před občanskou válkou. 
3. Výsledky. 
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2.2. Aleppo  
Aleppo se nachází v severní Sýrii, je významným průmyslovým, městským  a kulturním 
centrem. Staré město Aleppa bylo v roce 1986 prohlášeno UNESCEM za významné 
město světového dědictví a bylo stanoveno hlavním městem arabské kultury 2006. 
Město bylo postaveno na břehu řeky Koueiq. Aleppo je jedním z nejstarších trvale 
osídlených měst na světě. Hrad v Aleppu byl postaven kolem 3. tisíciletí př. n. l. 
Město Aleppo prošlo během své dlouhé historie procesem rozšiřování, a to v různých 
fázích. Expanze byla tak rozsáhlá, že byly Aleppu vystaveny regulační plány, které 
časově vymezovaly toto rozšíření.  

2.3. Počet obyvatel Aleppa v roce 2011 

Počet obyvatel 

Aleppské 
gubernie % 

celá Sýrie Aleppské gubernie 2011 odhad 

24.2% 24.504.000 5.927.000 obyvatel 

23% 21.124.000 4.806.000 bydliště ve vlastnictví 
obyvatel 

27% 11.297.000 3.002.000 městské obyvatelstvo 

 53% 62% %  městského 
obyvatelstva 
k celkovému počtu 
obyvatel 

18% 9.827.000 1.804.000 venkovské obyvatelstvo 

 47% 38%  % venkovského 
obyvatelstva 
 do celkového počtu 
obyvatel 

[SYRSKÝ CENTRÁLNÍ STATISTICKÝ VÝBOR - ROK 2011] 

2.4. Historický městský vývoj Aleppa 

1. Hellénské ( 301 - 286 BC) a byzantské období 528 ) -609 AD)  
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[ SAUVAGET.1941.S: LII] [ SAUVAGET.1941 .S: LIII] 
Obrázek (1) : Hellenistické období Obrázek (2) : Byzantské období 

2. Islámské období, období :(634 – 1516) 

  

[ SAUVAGET.1941.S:LIV] [ SAUVAGET.1941.S:LXII] 
Obrázek (3) : Aleppo v 11. století Obrázek (4): Aleppo v 16.  století 

3. Osmanské období (1516 - 1916) 
4. Francouzský mandate (1920 – 1946) 
5. Období  po získání nezávislosti (1946) 

https://bertrandterlindeninarchitecture.wordpress.com/2011/09/19/jean-sauvaget-alep-essai-sur-le-devellopement-dune-grande-ville-syrienne-des-origines-au-milieu-du-xixeme-siecle/
https://bertrandterlindeninarchitecture.wordpress.com/2011/09/19/jean-sauvaget-alep-essai-sur-le-devellopement-dune-grande-ville-syrienne-des-origines-au-milieu-du-xixeme-siecle/
https://bertrandterlindeninarchitecture.wordpress.com/2011/09/19/jean-sauvaget-alep-essai-sur-le-devellopement-dune-grande-ville-syrienne-des-origines-au-milieu-du-xixeme-siecle/
https://bertrandterlindeninarchitecture.wordpress.com/2011/09/19/jean-sauvaget-alep-essai-sur-le-devellopement-dune-grande-ville-syrienne-des-origines-au-milieu-du-xixeme-siecle/
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[SKUPINA INŽENÝRŮ Z ŘEDITELSTVÍ STARÉHO MĚSTA 
ALEPPA. 2010] 

[BIANCA.1980.S:41] 

Obrázek(5):  Osmanské období Obrázek (6):  Francouzský mandate a Období  po získání 
nezávislosti 

2.5. Tradiční struktura Aleppa 
Aleppo coby celkový urbanistický celek se skládá z následujících prvků: 
1. Medina.2. Mahalla.3. Citadela. 4. Sur .5. Bab.6. Ulice.7. Baha .8.khandaq.9. 
Maqbara.10. Hammam.11. Dar.12. Madrasa.13. Maristan.14. Souq. 

 

[SKUPINA INŽENÝRŮ Z ŘEDITELSTVÍ STARÉHO MĚSTA ALEPPA.2010] 
Obrázek (7): Prvky města Aleppa 
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2.6. Městské problémy v Aleppu 
2.6.1. Prvním problémem je staré město Aleppo 
1) V letech 1940 až 1980 v rámci zahraniční  intervence  došlo k plánování města 
zahraničními plánovači z důvodu vzniklých škod ve staré struktuře Starého města. 
2) Vývoj nových dopravních programů, přičemž cílem každého z nich bylo zbourat 
starou strukturu města - od západu k východu a od jihu k severu.  
3) Nové Město se dramaticky rozrůstalo a rychle se stalo konkurenčním ke 
Starému městu.  

2.6.2. B. Druhým problémem je “nelegální” osídlení 
      V tomto období došlo v Aleppu ke zvýšení počtu obyvatel. Příčinou tohoto    

populačního nárůstu byla: 
• příchod imigrantů z celé země. 
• velká imigrace obyvatel menších měst do Aleppa. 
Na konci 60. let minulého století nastal náhlý a prudký nárůst obyvatelstva, 
což bylo způsobeno příchodem přistěhovalců z venkovských oblastí, kteří se 
zde, často nelegálně, usadili a různými způsoby začaly město na všech 
stranách s výjimkou západu obklopovat neplánované osady. 
Důvody nekontrolovaného růstu populace v městě Aleppu: 
1. Absence regionálního plánování. 
2. Neflexibilní územní plán, který není v souladu s měnícími se sociálně-
ekonomickými podmínkami. 
3. Výstřednost v režii města a administrativní korupce. 

Kapitola (3) 
Vývoj městského plánování a rekonstrukce města Aleppa během občanské války 

a v poválečném období 

3.1. Úvod 
V roce 2011 se v Sýrii objevila reformní hnutí, která byla podobná těm, která probíhala 
v mnohých arabských zemích. Tato hnutí byla pojmenována jako Arabské jaru.. 
Výsledkem bylo potlačení politické svobody a složité ekonomické podmínky, které v 
důsledku způsobily hladovění a chudobu občanů. Podobné protesty se rozšířily v 
mnoha syrských městech a byly potlačovány za pomoci násilného utiskování obyvatel 
ze strany bezpečnostních sil. Tyto konfrontace se vystupňovaly v ostré rozbroje mezi 
lidmi a služebníky ochranky.  Události zasáhly velkou část infrastruktury, mnohé 
budovy, součásti městského dědictví a historické budovy, které byly vystaveny masové 
destrukci v mnoha velkoměstech jako např. Aleppo, Deir al-Zour nebo Homs .  
Aleppo trpělo ostrými a velkými  konflikty již od poloviny roku 2012, stalo se svědkem 
rozsáhlých útoků ze strany vojska syrské vlády i bojujících protivládních stoupenců. 
Velké množství gubernií a částí Aleppa jsou v současné době pod kontrolou množství 
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protivládních sil. Posledním útok směřovaný na sousední oblasti města Aleppa vedl ke 
změně v oblasti humanitární situace v provincii. 
Z důvodu pokračujícího násilí a konfliktů probíhajícím mezi bojujícími stranami došlo 
ke zničení velké části města Aleppa, jeho budov a zařízení. Obyvatelé Aleppa musí 
stále čelit  znemožnění přístupu k zásobám elektrické energie nedostatku vody a jídla. 
Zmíněné obtíže jsou výsledkem bojů a nahodilého bombardování, ke kterému je 
využito těžkých zbraní, a to v různém měřítku v rámci jednotlivých provincií, jako např. 
dělostřelectva a raket Scud, které jsou příčinou průběžných odchodů obyvatel z okolí, 
kteří utíkají do bezpečnějších oblastí. Podobně lze zaznamenat i obrovské množství 
obyvatel, zejména žen a dětí, které z těchto oblastí byly vysídleny. 

3.2. Aleppo v průběhu konfliktu 
3.2.1. Škoda způsobená na domech  

V souladu s předchozími závěry vyplývá, že několik měsíců rozsáhlých pozemních 
bojů a bombardování přeměnily rozsáhlé části Aleppa v trosky. Napříč východními 
oblastmi města byly zaznamenány škody na různé úrovni, a to za použití měřítka, které 
určovalo lehkou, střední a těžkou míru poškození.  
Domy v jižních a severních oblastech východního Aleppa vykazovaly většinou středně 
těžké škody. Většina zbylé populace se logicky začátkem května 2014 přemístila to 
těchto oblastí, zejména směrem k středo-jižní oblasti. Na druhou stranu budovy, které 
utrpěly nejtěžší škody, se nacházely v oblastech aktivních bodů v oblasti boje, stejně 
jako v těch oblastech města, které byly nuceny čelit intenzivnímu bombardování, tedy 
východní a jihovýchodní části východního Aleppa. Tyto zóny jsou nyní velmi zřídkakdy 
osídleny.  
V otázce stručného přehledu škod, které byly způsobeny napříč východním Aleppem 
lze konstatovat, že nejvíce poškozené oblasti nejsou nadále těmi nejobydlenější. 
Zatímco jednotlivé úrovně škod způsobených těžkými bombardéry byly jednoznačně 
významným faktorem v otázce vysvětlení vnitřního vysídlení východního Aleppa, 
nejhustěji obydlené oblasti jsou nyní ty, které byly méně poškozeny. 

3.2.2. Škody způsobené na infrastruktuře 
Samotný konflikt, stejně jako intenzivní bombardování východního Aleppa, mělo 
rovněž vliv na místní veřejnou a privátní infrastrukturu. Nemocnice, školy, banky, 
rozvody vody a elektrické sítě utrpěly škody na různých úrovních napříč východním 
Aleppem. Zmínky z počátku roku 2013 dokazují destrukci východního Aleppa 
způsobenou na vysoké úrovni, zejména na jihovýchodě.  
Informace poskytnuté těmito dokumenty potvrzují toto poškození a lze z nich vyvodit, 
že infrastruktura napříč východním Aleppem byla významným způsobem porušena.   
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3.2.3. Staré město Aleppo 
Během posledních dvou let bylo město Aleppo hlavním dějištěm současných konfliktů. 
Zprávy z 19. července 2012 uvádějí, že vláda a opoziční síly situované v okolí města 
se ostře střetávají. Dokumenty, které jsou jistým svědectvím konfliktu v Aleppu, uvádí, 
že boj byl charakteristický ostrými ozbrojenými střety, rozsáhlým odstřelováním 
prostřednictvím tanků a dělostřelectva a v důsledku také mnoha oběťmi z řad civilistů.  
Popsané události způsobily obrovské škody na starém městě Aleppu, včetně škod 
vzniklých na Velké mešitě Aleppa a starověkém trhu Suq al-Madině.od těch dob byly 
boje v Aleppu ještě zintenzivněny, což vedlo k dalším škodám na mnohých důležitých 
historických památkách napříč Starověkým městem. Celá oblast je silně znečištěna a 
mnohé bloky konstrukcí se změnily na suť. Mnohé z těchto zasažených budov jsou 
rozsáhlé svou rozlohou a vystavěny z odolných materiálů jako např. kámen, cihly, 
pálené cihly - vepřice, což také svědčí o vysoké intenzitě bombardování. Zničené prvky 
struktury zahrnovaly historické mešity a madrassy, vládní budovy a civilní struktury.  
Na jaře 2013 byl v průběhu bojů zničen také minaret Velké mešity Aleppa. Jedná se o 
jeden z  nejvýznamnějších islámských architektonických monumentů. Stejně tak byly 
vypáleny všechny části Mešity. Od těch dob je možno zaznamenat na východní zdi 
Mešity dva krátery. Suq al-Medina, která se nachází nedaleko, byla rovněž silně 
poškozena a vypálena, stejně jako starý trh, který byl ovlivněn zničením 24 - 36 jeho 
částí.  

K mnohým z těch nejzávažnějších škod došlo v oblastech nacházejících se 
bezprostředně na jihu od citadely, kde došlo k výbuchu několika granátů hned u 
hlavního vchodu do citadely. Dřevěné dveře citadely, staré 700 let, byly místem, kde 
byly uloženy bomby. Nyní po nich zbyla pouze díra v zemi a stejně tak byla poničena 
Severní věž. 
Součástí zmíněné oblasti na jih od citadely byly rovněž vládní budovy, jako např. 
ministerstvo spravedlnosti, policejní ředitelství a velký serail Aleppa, který byl hlavní 
budovou vlády ve městě po dobu Francouzského mandátu. Další historické struktury, 
které byly poškozeny až zničeny zahrnují Hammam Yalbougha al-Nasry, Mešita 
Khusruwiye a Carlton Citadel Hotel.  
Ke dni 14. července 2014 byl Carlton Citadel Hotel, stejně jako několik sousedních 
budov, zcela zničen, rovněž Mešita Khusriwiye, budova ministerstva spravedlnosti a 
policejní ředitelství byly těžce poškozeny.  
Mezi 14. červencem 2014 a 10. srpnem 2014 byla Mešita Khusriwiye téměř zcela 
zničena a na místě, kde budova dříve stála, byl nyní v průměru čtyřicetimetrový kráter . 
Podobně, druhý čtyřicetimetrový kráter bylo zničeno východní křídlo Velké Serail. 
Budova veřejných lázní byla rovněž zničena. 
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3.3. Navržené plány starého města aleppa po občanské válce při využití 
možnosti těžit z evropské zkušenosti 

Ze studie zobrazující město Aleppo před občanské války, která byla popsána v druhé 
kapitole vyvstává množství témat pojednávajících o starém městě Aleppu. Zmíněná 
témata jsou vyjmenována níže: 
1. Nedostačující veřejná doprava propojující staré a moderní město Aleppa 
2. Většina dostupných sítí v historických oblastech je zastaralá a neefektivní, jako např. 
komunikační sítě, elektrické sítě, kanalizační systémy a rozvod vody, které nesplňují 
technické požadavky.  
3. Došlo k naprosté expanzi do starého města a byly ohroženy archeologické památky 
a historické oblasti. Například na východní části zdi byly vystavěny obytné budovy 
města a spousty obchodů, což vedlo ke ztrátě historické identity.  
4. Urbanizace města vedla k sabotování velkého množství starých oblastí města a 
demolicím.  
5. Výsledkem přímého kontaktu mezi starým městem a nahodilou expanzí byla 
přeměna centra na místo, kde se shromažďovali ozbrojenci a docházelo tak k násilným 
střetům mezi ozbrojenou opozicí, syrskou armádou a skupinami, které chránily město 
během občanské války. Výsledkem toho bylo zničení mnoha historických památek a 
monumentů, stejně jako krádeže důležitých dokumentů. 
6. Občanská válka vedla ke zničení více než 40 % starého města, které je jedním z 
nejstarších měst ve světě a je součástí památek v rámci UNESCA.  
-Vzhledem k těmto závažným skutečnostem, je oprávněné považovat za nezbytnost 
účel ochrany toho, co zbylo ze starého města a zajistit rekonstrukci částí, které byly 
zničeny.  
Z výše uvedených důvodu bylo navrženo několik opatření zaměřených na studium 
nového schématu, které by tak poskytlo možnost plně izolovat Staré město od 
moderního města a oblasti se slumy. Přitom budou zohledněny výsledky, které byly 
získány prostřednictvím studie evropské zkušenosti po druhé světové válce, jak již bylo 
zmíněno v rámci první kapitoly. 

3.3.1. Organizační plán starého města 

Jak vyplývá z diagramu na (Obrázku 8 ), staré město může být rozděleno do 3 zón:  
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]2009 SKUPINA INŽENÝRŮ Z ŘEDITELSTVÍ STARÉHO MĚSTA ALEPPA.[ 

Obrázek( 8): Plán rozdělení města Aleppa do tří zón 

Zóna 1: Citadela Aleppa a její okolí: citadela je umístěna v samém srdci Starého města 
Aleppa v předválečném období byla velmi významným turistickým centrem. 
Zóna 2: Souq al-Medina a Velká měšita Umayyad: jde o velké ekonomické centrum 
Aleppa. 
Zóna 3: Aljadideh, jednalo se o okres charakteristický osídlením křesťanským 
obyvatelstvem. 
Ochrana těchto oblastí, které v důsledku válek a populačního růstu čelily devastaci a 
destrukci může spočívat v zavedení ochranného pásma v rámci každého regionu v 
blízkosti těchto lidových zón.  
Cílem těchto oblastí by byla přeměna na turistická centra, která by nabízela určité 
množství veřejných služeb, soukromých obchodů, hotelů, restaurací atd. a to v 
souvislosti s evropskou zkušeností.  

3.4. Městské plánování  starého mesta Aleppa po skončení občanské 
války 

3.4.1. Úvod  
Zmíněné oblasti Sýrie byly negativně ovlivněny již před občanskou válkou a utrpěly 
destrukci mnoha zařízení a monumentů. S cílem chránit tyto oblasti před katastrofami 
humanitního charakteru bylo plánování a přebudování starého města podrobeno 
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výzkumu v souladu s evropskou zkušenosti z druhé světové války. Stejně tak, jak již 
bylo uvedeno v první kapitole. 

3.4.2. Zóna 1 : Plánování v oblasti Citadely Aleppa 
Na základě výše zmíněných myšlenek byl předložen návrh detailní studie přeplánování 
starého města Aleppa v rámci oblasti u citadely a jejího okolí, podobně jako možnost 
přeplánování zbytku oblastí zahrnutých v rámci zóny 2 (Suq al-Madina) a zóny 3 
(Aljadideh). 
- Schéma (9) zobrazuje meze oblasti spadající do rámce  první studie (zone -1), která 
byla vystavena nad odstavci (3.3.1). Ve zmíněném schématu je zahrnuto následující:    
1. Současná podoba budovy citadely 
2.  Příkop obklopující citadelu, který byl zřejmě vykopán až do úrovně podzemní 
hladiny vody a dříve sloužil k ochraně citadely před vetřelci.  
3. Důležité historické budovy v okolí citadely jejichž pořadí je uvedeno v rámci oddílů: 
1) Staroměstská radnice                          6) Mešita Khusriwiye 
2) Restaurace Beroea                              7) Mešita Al Sultanieh 
3) Vojenská škola                                     8) Grand Serail 
4) Nemocnice pro cizinc                           9) Hammam Yalbougha an-Nasry 
5) Khan al-shoneh                                   10) Dar Al-Ifta                   
4. Silnice v okolí citadely.   
5. Pěší zóny, široký chodník podél citadely, který by turistům a návštěvníkům dovoloval 
se identifikovat s externími prvky citadely. 
- Ve schématu (9) je poukazováno na okruhy oblastí, které byly zničeny v průběhu 
války a je o nich pojednáno již v začátku této kapitoly. 

V rámci schématu (10) byla navržena izolace první oblasti (zóny 1) za použití širokých 
ulic s účelem prevence před populační expanzi a nahodilou prostorovou expanzí.  

  
[NÁVRH VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA 2014] 

Obrázek(9): kruhy zobrazující zničené oblasti Obrázek (10): zelenou barvou vyznačené meze izolace 
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Schéma (11) představuje budoucí vizi pro obnovu a uchování první zóny (zóny 1) po 
konci občanské války, přičemž zahrnuje následující prvky:  

 Soukromá dlážděná cesta okolo citadely určena pro soukromé automobily a 
autobusy. navrhujeme využítí mikro-elektrických autobusů, které by spadaly 
pod dohled okresní správy.  

 Pěší koridory kolem turistických oblastí v okolí citadely, navíc výstavba 
podzemního příkopu, který by ve své infrastruktuře obsahoval následující 
prvky: rozvod vody, kanalizaci rozvod elektrické sítě a napájení, sítě s nízkým 
napětím a průměrná telefonní síť. 

 Bylo navrženo, aby historické budovy v okolí hradu - Grand Serail v Aleppu, 
vojenská škola a Staroměstská radnice - byly přeměněny na hotely. 

 Obnova hotelu Carlton, dále návrh jeho přejmenování v souladu s historickým 
obdobím pro daný region.  

 Obnova mešit obklopujících citadelu, zejména  mešit  Khusriwiye a Al-
sultania. 

 Obnova Hammamsu obklopujícího citadelu -zejména Yalbougha an-Nasry 

 Obnova Khan al-shonehu a sousedního Khanu, zavedení přídavných 
obchodů s orientálními starožitnostmi různých oblastí v okolí citadely  

 Obnova budovy Dar Al-lfta a její přeměna na historické muzeum 

 Obnova restaurace Beroea  

 Přeměna některých stávajících budov v okolí citadely na restaurace, dále 
vytvoření malých kaváren situovaných do ulic, které by umožňovaly 
návštěvníkům výhled na citadelu 

 Přeměna některých stávajících budov obklopujících citadelu na 
administrativní budovy a servisní budovy v několika dalších koutech regionu. 

 Návrh pěti vchodů do oblasti, přičemž u každého vchodu bude zaveden 
monitoring vstupu a výstupu (S): 
1. První vchod vedoucí do Al-Sabih Bahratu 
2. Druhý vchod: vedoucí do Velké Mešity a trhu al-Madina 
3. Třetí a čtvrtý vchod vedoucí do jižních okresů 
4. Pátý vchod vedoucí k Bab Al-Hadidu 
5. Vytvoření parkovacích prostor pro automobily, a to v blízkosti navržených 
vchodů (P). 

 Založení prostor se zelenými plochami s dekorativním účelům 

 Navrh výstavby stanice metra v blízkosti prvního vchodu do oblasti (M).  
- Ředitelství starého města může přispět určitými nezbytnými veřejnými službami, které 
by zabezpečily region (např. zdravotní centrum, hasičský sbor, cestovní kanceláře 
banky, WC, atd.). 
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[NÁVRH VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA 2014] 

Obrázek(11): Budoucí vize pro obnovu a restaurování první oblasti (Zóny 1)  
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Kapitola (4) 

Závěry a Doporučení 

4.1. Závěry 

V rámci této kapitoly budou prostřednictvím komplexní studie přezkoumány výsledky 
výzkumu spojeného s tématy obsaženými ve výše uvedených kapitolách.  
S cílem zjednodušit výpis výsledků, bude v rámci každé samostatné kapitoly práce 
zaznamenán její individuální závěr, a to v následujícím pořadí:  

4.1.1. Závěry kapitoly  (1) 
Detailní studie evropská zkušenost po druhé světové válce v otázce přeplánování a 
rekonstrukce zasažených evropských měst , můžeme shrnout postiženy v následujícím 
způsobem: 

1. Vytyčení veřejných a soukromých zařízení a historických budov pomocí vytyčení  
ochrannými zónami, ulic nebo náměstí s cílem je ochránit před nárůstem obyvatel 
nebo architektonickou expanzí. 
2. Založení nové infrastruktury a moderní kanalizace, kabelovody, elektrické sítě s 
nízkým a středním napětím a rozvodů pitné vody, stejně jako běžné telefonní sítě. 
3. Vytvoření dopravní sítě autobusů a automobilů a zajištění přístupu k této síti.  
4. Založení moderních komunikačních sítí, satelitních telefonů a internetu.  
5. Monitorování sítí za využítí moderních kamera na jistých místech také bezpečnostní 
sítě pro zajištění prostor před vandalismem a terorismem.  
6. Realizace varovných a kontrolních systémů proti vzniku požáru s prostředky k 
uhašení případných požárů v různě významných zařízeních.  
7. Síť dekorativního osvětlení, ze které by část byla využita na osvětlení historických 
budov.  
8. Zajištění obecných zařízení oblasti jako restaurací, hotelů, kaváren obchodů se 
suvenýry a dárkovým zbožím, národním jídlem a cestovních kanceláří. 
9. Vytvaření určitých muzeí, která by vyjadřovala význam historického dědictví 
některých budov, hradů a kostelů.  
10. Organizace veřejných náměstí s cílem vyčleněním míst pro parkování, památníky, 
oslavy a různé události.  

4.1.2. Závěry kapitoly  (2) 
1. Morfologie islámských období města Aleppa je utvářena opakovaným výskytem 
mobilních obytných bloků a uskupení různých měřítek. Tyto buňky jsou propojeny a 
překrývají s dalšími shluky obytných jednotek. Městská zástavba se stala systémem 
hierarchicky uspořádaných prvků buněk různé velikosti tvořících komplexní vzor 
jednoty a homogenity. 
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2. Došlo k vývoji nových schémat přepravy, navržen s cílem propojit Staré město od 
západu k východu a od jihu k severu.Všechny tyto projekty způsobily ničení starých 
městských zástaveb. 
3. Růst a rozvoj nového města se nezbytně promítl také do uspořádání oblasti, která 
se postupně přeměnila ze vstupního prostoru Starého města na novou centrální oblast, 
která tak začala být konkurencí tradičnímu Starému městu.  
4. Velký nárůst populace vedl ke zvýšení počtu sousedství, která nepodléhají 
integrovanému městskému systému.  
5. Slabá veřejná doprava pro nová sousedství.  
6. Nedostatek veřejných služeb pro nová sousedství (jako např. obchody, 
supermarkety, parkoviště, atd.) 
7. Ve Starém městě nenalezneme dostatek cest propojujících jej s novým, moderním 
městem. Proto není město chráněno před katastrofami, které se mohou objevit - např. 
šíření požáru, dodávky vody atd. 
8. Nedostatek moderních elektrických, telefonních a satelitních sítí. 
9. Současný rozvoj moderního města na úrok Starého města vedl k významnému 
poklesu v ohledu na historické budovy a následné ztrátě historické identity města.  
10. Nedostatek kanalizace, vodních systémů a ventilačních trhů, které by utvářely 
vhodnou infrastrukturu starověkého města. 
11. Vznik oblastí v rámci Aleppa charakteristických nesrovnalostmi, které zapříčinily 
řadu humanitárních katastrof. 

4.1.3. Závěry kapitoly (3) 
1. Občanská válka v Sýrii vedla ke zničení mnoha budov, institucí, infrastruktury a  

městského dědictví a historické budovy  různých syrských měst a zejména města 
Aleppa, Homsu a Der Alzoru.  

2. Staré město v provincii Aleppa těžce trpělo občanskou válkou, která způsobila škody 
na starověkých budovách, a to zejména na mešitě Umayyad, Suq al-Madině, Grand 
Serailu poblíž citadel, Khan al-shonehu , Hotelu Carlton a mešitě Khusriwiye, 
Hammamu, budově Yalbougha an-Nasry a mnoha dalších stavbách. Některé ze 
starých čtvrtí byly zcela zničeny, což představuje obrovskou ztrátu pro historické 
dědictví nejen samotné Sýrie, ale celého světa.  

3. Občanská válka způsobila škody na více než 40 % starého města, které bylo 
bohužel nejstarším stále obydleným městem na světě, navíc registrovaným na 
seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1986.  

4. Vzhledem k těmto závažným skutečnostem považujeme za nezbytnou ochranu toho, 
co zbylo ze starého města, a to formou provedení rekonstrukcí částí, které byly 
zničeny. Dále je nezbytné vynaložit úsilí na vývoj návrhů, které by byly založeny na 
studií nových regulačních schémat poskytujících plnou izolaci Starého města od 
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moderního města a oblastí se slumy, a to při čerpání výsledků studie zaměřené na 
evropskou zkušenost v poválečném období.  

5. Výčet charakteristik evropské zkušenosti v otázce přeplánování a rekonstrukce 
zničených evropských měst po druhé světové válce zahrnuje následující prvky: 

 Zřízení nové infrastruktury a moderních rozvodů obsahujících kanalizační 
systémy a potrubní rozvody pitné vody, elektrickou a telefonní síť 

 Zřízení sítě pozemní dopravy pro automobily a autobusy a zajištění jejich 
zpřístupnění.  

 Zřízení moderních mobilních sítí, satelitních komunikací a internetu. 

 Návrh bezpečnostních sítí umožňujících dohled za použití moderních kamer a 
bezpečnostních sítí za účelem ochrany před vandaly a teroristy.  

 Bezpečnostní alarm a monitorování situace z různých hledisek rizika vzniku 
požáru v oblastech, kde jsou nainstalovány tyto sítě. 

 Síť osvětlení s dekorativním účelem a záměry rozlišení jednotlivých 
historických budov ve starém městě Aleppu - např. Citadela Aleppa, Velká 
mešita, mnohé kostely, mešity atd.  

 Obnova historických budov, která by byla svým charakterem přiměřená k 
dané oblasti a přilehlé komunitě.  

 Organizace událostí a koncertů při významných příležitostech (např. svátcích) 
v obnovených starých oblastech města se záměrem pravidelně oživit tyto 
oblasti. 

 Zabezpečení regionu obecnými službami - restauracemi, hotely, kavárnami a 
obchody s dárkovým zbožím.  

6. Vývoj virtuální studie přebudování Citadely Aleppa a plánování jejího okolí v souladu 
s evropskou zkušeností zahrnuje následující: 
Zavedení ochranných zón s cílem ochrany hradu a jeho okolí před populační 
expanzi a nadměrnou výstavbou budov, modernizace infrastruktury a zavedení 
kanalizační sítě, rozvodů pitné vody, elektrické sítě, telefonní a dopravní sítě, 
kontrolních a bezpečnostních systémů, satelitní komunikace a kanalizace, 
internetové sítě  a sítě pro dekorativní osvětlení hradu a jeho okolí. Studie může být 
aplikována rovněž na ostatní oblasti starého města Aleppa.  

7. Během občanské války došlo k rozsáhlému požáru v oblasti souqu Al-Mediny a 
Velké mešity, který byl zapříčiněn násilnými spory mezi válečnými stranami, jež ve 
finále způsobily vypálení 180 obchodů s chány.  

8. S cílem prevence před opakováním podobných incidentů, v rámci ochrany 
starověkého města před riziky vzniku požáru a při využití evropské zkušenosti by 
měly být podniknuty následující kroky: 
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- založení moderní sítě požárního poplachu i pro ruční hašení požáru, dále sítě s 
automatickým hašením, které by využívaly hasicí přístroje umístěné do míst, kde se 
vyskytují hořlavé materiály z látky, bavlny a vlny, dále koberce atp. 
- instalace elektronických desek u vchodů do souqů, které by sloužily coby průvodce 
pro turisty a návštěvníky a poskytovaly bližší informace o částech souqu, v něm 
zahrnutých ulicích, vchodech, východech, prodejnách a částech trhu.  
9. Vdůsledku, že jsou do oblasti druhé zóny situovány nádherné budovy s kulturním i 

historickým významem a z důvodu destrukce a devastace, kterými tyto budovy trpěly 
během občanské války v Sýrii, považujeme za nezbytné přeplánování této oblasti a 
jejích zničených částí - tj. budov mešit a suqů; stejně tak byl vysloven požadavek na 
obnovu již zničených částí, a to v souladu s požadavkem zohlednění evropské 
zkušenosti v oblasti rekonstrukce měst zničených v průběhu druhé světové války.  

10. Studie je dokladem o významu ochrany čtvrti  ALjadideh před riziky lidského a 

přírodního charakteru, a to v souladu s následujícím: 

- Obnova historických chrámů, jejichž části byly během občanské války cílem 
sabotáže - jedná se o poutní místa významná pro křesťansky orientované 
obyvatelstvo, které zde směřuje celého světa.  

- Rekonstrukce starověkých domů, na kterých byly způsobeny závažné škody a 
zvážení možnosti jejich přeměny do podoby turistických hotelů a  restaurací. 
- Zachování obchodů v oblasti AL jadideha: např. zlatnictví a stříbrnictví, obchodů s 
vlnou a arabským jídlem, sladkostmi, obchodů s mýdly atd.  

4.2. Doporučení 
V závěru práce bude vysvětleno strádání ve formě souboru informací určených pro 
dokončení analytické studie zkoumaných témat v souvislosti s městem Aleppem a s 
cílem obnovy starého města prostřednictvím městského plánování a možnosti znovu 
výstavby, jejíž požadavek byl dán destrukcí způsobenou občanskou válkou 
odehrávající se v Sýrii.  
V rámci tohoto procesu obnovy je třeba zdůraznit možnost těžit z evropské zkušenosti, 
neboť poškozené objekty jsou významnou součástí historického dědictví. Navrhujeme 
několik doporučení, která jsou směřována různým organizacím, které hrají důležitou 
roli v otázce zachování Starého města a kulturního dědictví.  

1. Navrhujeme, aby byla navázána komunikace se světovými institucemi a 
institucemi světového dědictví UNESCO - v obavách ze vzniku dalších škod a 
ztráty vzácných starožitností, stejně jako s cílem chránit Staré město Aleppo 
před občanskou válkou, která v Sýrii i nadále probíhá. 

2. Oslovení měst bojujících s terorismem s žádostí na záchranu města Aleppa 
na životech i budovách, které jsou pro lid důležité s cílem vyhnout se chudobě 
a bezdomovectví žen a dětí, stejně jako negramotnosti. 
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3. Přesné monitorování fyzických, ekonomických a sociálních škod 
způsobených ve starověkém Aleppu za účelem odhadnout náklady na 
podnikání. 

4. Kritický pohled na předchozí procesy obnovy s účelem vyhnout se v 
budoucnu chybám, ke kterým došlo dříve. 

5. Odstranění suti ze základních os města s důrazem na úspornost v otázce 
hospodaření s touto sutí z různých archeologických budov, neboť může být 
dále využita pro účely rekonstrukce. "Například: obec Aleppo budující 
Městskou radnici, minaret Velké mešity atd. ...". 

6. Při restaurování a obnově jakékoli archeologické budovy je třeba zachovat 
autenticitu budovy a její původní vzhled. Rekonstrukce má být provedena v 
souladu s podmínkami a požadavky mezinárodních standard a 
mezinárodních úmluv. Obnova musí být rovněž demontovatelná pro případ 
dalších nutných změn v budoucnu.  

7. Vyzvání světových technických společností k účasti na přebudování a opravě 
infrastruktury Starého města Aleppa, vycházející z evropské zkušenosti v 
ohledu na zřízení vodních sítí, kanalizace, elektrických sítí, telefonních sítí, 
satelitu a mobilních sítí.   

8. Soustředit se na vývoj Ředitelství Starého města, a aktivizovat Ředitelství 
archeologie. Poskytnout všechny dokumenty relevantní k prokázání Starého 
města coby majetku obce.  

9. Aktivizovat roli Univerzity v Aleppu, kde by se v rámci všech fakult studenti a 
profesoři zapojili do procesu obnovy prostřednictvím vědeckého a praktického 
výzkumu.  

10.  Žádost obyvatel Sýrie na vybudování nové moderní Sýrie se vyznačuje 
následujícími body: 

 Odmítnutí náboženské, sektářské, národní, náboženské a 
kmenové netolerance.   

 Odmítnutí terorismu a násilí, ochrana lidu a národa 
 Víra v dialog a národní smír. Rozdělení moci mezi všechny třídy 

obyvatelstva.   
 Přijetí politického a sociálního pluralismu.  
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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 
- 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.  
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