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Abstract 

 Actually Europe is facing off an immigration crisis, which brings challenges and also 

potential problems and risks. Part of society is affraid of presence of these people and also 

experts across fields are pointing on it too. First part of this article is focused on process of 

immigration into Europe in 20. and 21. century and changes of its perception.Then analyse 

achal problem regions and reasons to leave them by people. Evaluate also european regions 

the most affected by immigration. Then seek to derive potential risks with coming of refugees 

and immigrants to Europe, ways to prevent them and solve them on national and international 

level. Last chapter is focused on effects, which are producers of potential threats and 

complicate the solutions. 
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ÚVOD 

 

 Současná imigrační krize přivádí do Evropy množství osob, zvláště z regionu 

MENAP1, které hledají v Evropě příležitost a chtějí se stát součástí evropské společnosti. 

Anebo ne a jejich motivy jsou spíše vlastní prospěch anebo jsou zde ještě jiné cíle? Tyto cíle 

mohou být rizikové, jsou-li motivovány fundamentálním islamismem a touhou po jeho šíření, či 

pokud vycházejí z touhy uspokojit své potřeby za každou cenu.  

 Zatímco část evropské populace migraci vítá a považuje ji za příležitost pro evropskou 

společnost a podporu kulturní diverzity, druhá část populace ji vnímá s obavami, jako 

potenciální hrozbu. Na obou stranách stojí vedle běžných obyvatel i experti z různých disciplín, 

kteří tyto postoje sledují a vyhodnocují. Pokud je z řad veřejnosti upozorňováno na určitou 

hrozbu, musejí evropské státy a nadnárodní organizace sledovat a vyhodnocovat potenciální 

hrozby spojené s imigrací. Migranti jsou v situacích, kdy potřebují pomoc a ochranu, bezpečně 

se však potřebují cítit i občané Evropy.  

 Migrace do Evropy je dlouhodobý jev, dochází však k proměně motivů i vnímání 

tohoto jevu v čase. Tento článek se v úvodu zaměřuje na vývoj migrace po 2. světové válce a na 

proměny jejího vnímání. Analyzuje situaci v problémových oblastech a důvody, které nutí 

obyvatele opouštět svou vlast. Hodnotí také regiony Evropy, které jsou migrací nejvíce 

zasaženy, analyzuje důvody, proč jsou některé země vytíženy více a některé naopak minimálně.  

 Kapitoly 1–3 se zabývají vývojem migrace v průběhu 20. století, impulsy, které ji 

podněcovaly, a též proměnou příčin migrace i jejího vnímání v čase z pohledu evropské politiky 

či veřejného mínění. Kapitola 4 se zaměřuje na potenciální hrozby, spojené s příchodem 

migrantů, ať už v rovině osobní či sociálně-bezpečnostní. Tyto hrozby zahrnují oblast 

prostorovou, časovou, sociální, zdravotní, bezpečnostní a zařadit sem lze i humanitární krizi, 

spojenou s nedostatkem základních potřeb pro život v nepříznivých podmínkách. Sledují 

možnosti předcházení případným rizikům a řešení příslušných krizových situací na státní i 
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mezinárodní úrovni. Poslední kapitola se zaměřuje na jevy, které tyto hrozby produkují a 

komplikují jejich řešení. Uvedené problémy a jevy mohou být spojeny s osobou samotných 

migrantů anebo s prostředím, ze kterého tito lidé přicházejí. Cílem je jim v rámci možností 

předcházet, pokud však nastanou, je nutné na ně adekvátně reagovat a hledat řešení. 

   

 

1  VÝVOJ IMIGRACE DO EVROPY 

  

 Přistěhovalectví do Evropy ve větším měřítku začíná cca po 2. světové válce, kdy 

vlivem válečných ztrát poklesl v populaci počet práceschopných mužů. Kromě těch mužů, kteří 

padli v boji, zůstávalo po válce mnoho mužů nezvěstných, zraněných a doživotně 

hendikepovaných. [1] 

 Chybějící muže z Evropy tak mohli nahradit muži z kolonií. Část z nich bojovala 

v řadách britských či francouzských jednotek za války, byla také možnost získat francouzské 

občanství účastí v cizinecké legii. Muži z kolonií získávali pracovní povolení z mateřských 

zemí, mohli tak přicházet do Evropy jako pracovní síla, zvláště na méně kvalifikované profese. 

Původním záměrem bylo, aby tito lidé pomohli nastartovat evropské hospodářství po válce, 

něco si vydělali a vrátili se. [2] 

 Tento předpoklad bohužel nevyšel. Přistěhovalci se však začali v „mateřských“ zemích 

usazovat a zakládat své rodiny, neboť i pracovní migranti mají své lidské potřeby. Zároveň 

probíhala dekolonizace světa, která začala koncem 40. let v Asii (Indie, Pákistán, Barma), aby 

pokračovala v Africe zejména v 60. letech (1960 – rok Afriky). Po získání nezávislosti nadále 

vazby mezi novými státy a bývalými koloniálními velmocemi zůstávaly. Výhodou byla znalost 

jazyka. Nové státy však byly brzy vystaveny občanským válkám, bojům o moc a také etnickým 

konfliktům, což vedlo mnohé jejich obyvatele k odchodu do bývalých koloniálních velmocí. 

Lidé, kteří tam již žili, také nejspíše měli obavy se do své vlasti vrátit. [3] 

 Pracovní migranti přicházeli i do poválečného Západního Německa, kde získávali 

pracovní povolení, případně přijeli jako turisté a pracovali víceméně načerno, snažíce se získat 

co nejdříve potřebné dokumenty. Západní Německo se po skončení 2. světové války dynamicky 

rozvíjelo a místní pracovní trh potřeboval schopné pracovníky, neboť stejně jako jiné evropské 

země utrpělo v mužské populaci velké ztráty. [4] 

 Tak začala být pracovní migrace provázena i migrací řetězovou, kdy lidé, usazení 

v Evropě, postupně přiváděli své příbuzné. Již při příchodu těchto přistěhovalců do Evropy se 

objevily ve společnosti xenofobní postoje a rasismus. Problém však nastal i v ekonomické 

oblasti v pozdějších letech. Ekonomická krize v 70. letech, známá jako ropný šok, způsobila 

krizi na trhu práce. Nezaměstnaní byli jak evropští občané, tak přistěhovalci, jež vykonávali 

sezónní práce a méně kvalifikované profese. Přistěhovalci tak začali být konkurencí na trhu 

práce, což nesli nelibě místní obyvatelé. Pro tyto pracovní migranty tak přišlo období sociální 

nejistoty a zhoršení životní úrovně, což vedlo mj. ke vzniku ghett a sociálně vyloučených 

lokalit, obývaných minoritami. Tyto lidi nešlo již poslat zpět, neboť někteří měli občanství, 

nebo platné pracovní povolení, založili rodinu s občanem státu anebo využili možnosti na 

sjednocování rodin migrantů. [5] 

  

 

2  PROMĚNA V PROBLÉM 

 

 Přistěhovalectví do Evropy tak průběžně pokračovalo i v 90. letech. V rozvojových 

zemích se vedle stávajících vleklých konfliktů rozhořely nové konflikty. Etnické spory 

zachvátily Rwandu, občanská válka Kongo a proběhl válečný konflikt v Perském zálivu. 

Problematická byla také situace v Afghánistánu, kde proběhla neúspěšná snaha Sovětského 
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svazu o invazi. Po stažení sovětských jednotek a ukončení americké podpory místním se 

vytvořil prostor pro soupeření místních stran, což umožnilo nástup Tálibánu. [6] 

 Stále více osob tak má důvod opouštět svou vlast a jít jinam, ať už z materiálních 

pohnutek či ze strachu z perzekuce kvůli politické, etnické či náboženské příslušnosti. Nyní je 

dle Amnesty international v této situaci přibližně 68,5 milionu lidí a 24,5 milionu lidí žije mimo 

svou zemi původu, přičemž polovinu tvoří děti. [7] Masivnější migraci do Evropy lze sledovat 

cca od roku 2007, situace se vyhrotila nejvíce v roce 2015, kdy 1 015 078 osob požádalo 

v Evropě o mezinárodní ochranu. Po roce 2015 tento počet klesl, přesto nelze předpokládat, že 

migrační tok zcela ustane. [8] 

 

2.1  Problém v Sýrii 

  

 V současnosti ve světě totiž probíhá několik otevřených ozbrojených konfliktů. Situace 

v Sýrii je nadále vypjatá, tento konflikt má více rovin. Konflikt občanský, kde bojují protivládní 

povstalci proti režimu Bašára Asada, kdy perzekuce jeho režimu vůči obyvatelstvu odsuzovaly 

USA, EU i některé státy Arabské ligy. Tyto státy a nadnárodní sdružení států pak na Sýrii 

uvalily ekonomické sankce, což zasáhlo zvláště ropný průmysl. Do konfliktu vstoupily nejdříve 

OSN a USA a poté Rusko v souvislosti s užitím chemických zbraní vůči protestujícím. Od 

počátku tohoto konfliktu v roce 2011 je zde zainteresováno několik stran, jsou to vedle USA a 

Ruska Kurdové a jejich milice, vůči kterým však vystupuje Turecko v souvislosti se snahou 

Kurdů o nezávislost. Bohužel právě intervence zahraničních velmocí může být vnímána 

negativně místními obyvateli či mocenskými skupinami, což se může projevovat v útocích vůči 

zahraničním vojákům a jejich základnám, například v Afghánistánu. Do rozvráceného státu pak 

vstoupilo islamistické hnutí ISIS2, tedy Islámský stát v Sýrii a Levantě, které vzniklo v Iráku a 

vyhlásilo si svůj stát na území, které dobyli jeho vojáci. [9] Vojenské střety mezi různými 

frakcemi, devastace měst a násilí ze strany ISIS přimělo mnohé občany Sýrie zemi opustit. 

Uprchlíci ze Sýrie žijí nejčastěji v uprchlických táborech v Turecku, Libanonu, Jordánsku, 

Iráku či v Egyptě. [10] 

 Uvolnila se tak další lavina uprchlíků mimo země Afriky, způsobená právě situací 

v zemích, jako jsou Jemen, Irák, Afghánistán a případně Pákistán. Organizace ISIS vznikla 

právě v Iráku po smrti Saddáma Husajna jako irácká odnož Al-Káida. Během svého působení 

dobyla zejména velkou část severního Iráku s velkými městy jako Fallúdža a dvoumilionový 

Mosul. Násilí jimi páchané dopadlo zejména na zdejší Kurdy, křesťany a Jezídy, ale také Šíity, 

neboť tito vyznávají odlišné náboženství než je sunnitský islám, který je navíc ve výkladu ISIS 

velmi fundamentálně zaměřen. [11] Prezident USA nyní vyhlásil stahování amerických 

vojenských jednotek ze Sýrie s tím, že ISIS v Sýrii je poražen. Co však bude se Sýrií poté, co 

americké či další zahraniční jednotky Sýrii opustí? Riziko lze spatřovat také v tom, že mezi 

uprchlíky, kteří Sýrii opouštějí z pocitu ohrožení, mohou být i lidé, sympatizující s islámským 

fundamentalismem, případně přímo členové některého z těchto hnutí. Tito lidé mohou sloužit 

jako „kurýři džihádu“, pokračovat v šíření islámského fundamentalismu v Evropě a ve jménu 

této myšlenky páchat zločiny. [12] 

  

2. 2  Problém v Africe 

 

 Imigrace z oblastí severní a subsaharské Afriky byla z dlouhodobého hlediska 

převážně pracovního rázu, fungovala již před existencí samostatných států díky koloniálním 

vazbám. Po dekolonizaci se ukázalo, že nové státy nedokážou zabezpečit potřeby a bezpečí 

všem svým občanům. Zatímco životní úroveň v Evropě rostla, Afrika i přes skokové změny 

v hospodářství a zdravotnictví, kdy zásadně poklesla dětská úmrtnost, zůstala rozvojovým 

regionem, zmítaným konflikty. [13] 
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 Přestože se podařilo mnohé konflikty ukončit a dotčené země jsou nyní vnímány jako 

bezpečné, jejich občané je opouštějí. Důvody jsou především vysoká nezaměstnanost a málo 

pracovních příležitostí, zvláště na venkově. Vzdělání je pro chudší část populace obtížně 

dostupné a ve městech není pro tyto lidi tolik pracovních příležitostí. Města navíc příliv 

obyvatel z venkova obtížně zvládají, což se projevuje vznikem slumů. Vedle osob 

nekvalifikovaných však odcházejí i osoby kvalifikované (brain drain), které pak citelně chybí 

pro tamější rozvoj služeb. Mnohem větší množství však tvoří právě osoby nekvalifikované, 

které v Evropě mohou vykonávat pouze manuální profese či pomocné práce. Přesto se však 

snaží do Evropy proniknout za vidinou lepšího života, ačkoli realita je většinou taková, že 

pracují za velmi nízké platy, jsou zaměstnáváni načerno, tudíž je nechrání zákony na ochranu 

práv zaměstnanců. Pokud práci nenacházejí, jsou nuceni žebrat, případně se uchylovat ke 

kriminalitě. [14] 

 Právě enormní, obtížně kontrolovatelné množství osob, které nyní do Evropy 

přicházejí, vyvolává obavy spojené s bezpečností Evropy jako celku, evropských států a jejich 

občanů. Přicházejí lidé z odlišných kultur, kteří mají jiné zvyky a chování, jež může být 

vnímáno jako nežádoucí, problematické či v rozporu s našimi zákony. Už jejich příchod, mimo 

oficiální hranice a bez potřebných dokumentů (doklady, vízum, pracovní povolení) může být 

hodnoceno jako trestný čin. Rizikový je nejen přesun osob, ale i jevů, které přinášejí. Vedle 

infekčních nemocí a nevhodného chování zde hrozí kriminalita, ať už vůči imigrantům či jimi 

páchaná, dále pronikání nežádoucích, rizikových osob. Vzhledem k posilování a šíření 

myšlenek islámského fundamentalismu se do Evropy v rámci migrace dostávají nežádoucí 

společenské proudy včetně lidí, kteří tyto myšlenky šíří a v jejich jménu konají (war generated 

terror, terorismus, útoky na vyznavače jiných náboženství aj.). 

 

 

3  ZASAŽENÝ PROSTOR 

  

 Migranti, ať už se jedná o pracovní migranty či uprchlíky, se snaží proniknout do 

Evropy z několika směrů. Nejčastěji jsou to pevninská, tzv. Balkánská trasa a mořská trasa, 

která vede přes Středozemní moře, částečně přes moře Egejské, pokud se jedná o transfer 

z Turecka do Řecka. Nejvíce migrantů směřuje do Itálie, Španělska a Řecka, většina však 

usiluje o to dostat se dále, zejména do Německa, Francie, Velké Británie či do Skandinávie. 

Naopak zájem o země střední Evropy je menší, zahrnuje spíše Rakousko, země 

postkomunistické obecně jsou pro migranty méně atraktivní. Vedle toho, že bylo Rakousko 

zemí tranzitní na cestě do Německa, zejména ze strany Balkánské trasy, začalo se stávat i zemí 

cílovou. Balkánská trasa byla totiž postupně uzavírána a vznikaly pohraniční ploty, čímž se 

posílila mořská trasa a dále přes Itálii na sever. Rakousko bylo před parlamentními volbami 

v říjnu 2017 k přijímání migrantů vstřícné, čímž se mohlo pro migranty, kteří zde uvízli cestou 

do Německa nebo sem pronikli z Itálie, stávat přijatelnou alternativou k Německu. Po volbách, 

které vyhrála ÖVP v čele se současným kancléřem, Sebastianem Kurzem, se však Rakousko 

rozhodlo přijmout opatření k regulaci migrace a zavést opatření a pravidla, která se týkají 

přítomnosti migrantů v zemi. 

  

3. 1  Balkánská trasa 

  

 Balkánská trasa vede z Turecka, které v současnosti hostí velké množství uprchlíků 

z Blízkého východu. Cílem je dostat se z Turecka do Řecka a dále na sever. Frekventovaná 

trasa tak vede zejména přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko, případně Chorvatsko, přičemž tyto 

země na takový příval osob nebyly připravené z hlediska obrany ani poskytnutí pomoci těm, co 

se u jejich hranic tísnili. [15] Tabulky 1 a 2 v kapitole 6 ukazují počty osob, které tuto trasu 
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využívají a ze kterých států tyto osoby nejčastěji pocházejí. Nejčastěji se jedná o občany Sýrie, 

Iráku, Pákistánu a Afghánistánu. Schéma Balkánské trasy obsahuje obrázek č. 2 v kapitole 7. 

Jsou to lidé, kteří buď již pobývali v některém z uprchlických táborů, anebo se přesouvají 

postupně ze své země původu různými prostředky. Státy ležící na Balkánské trase musely na 

tento prudký a živelný nárůst osob reagovat. Byly posíleny hlídky na hranicích, ať už v rámci 

Schengenského prostoru či se zeměmi mimo něj. Díky důslednějším hraničním kontrolám, kdy 

vstup do své země uzavřely Makedonie a Srbsko, sice došlo k zastavení proudu migrantů, ale 

provizorní tábor Idomeni, jež vyrostl na hranicích Řecka a Makedonie, se stal synonymem 

humanitární krize. [16] 

 Balkán se pro migranty a uprchlíky následně uzavřel i ze severu, neboť na hranicích 

mezi Chorvatskem, Srbskem a Maďarskem byl vybudován dlouhý plot s ostnatými dráty, 

hlídaný jednotkami pohraniční stráže z řad policie i armády. [17] 

 

3. 2  Mořská trasa 

 

 Mořská trasa vede Středozemním mořem, případně Egejským mořem a tranzitními 

zeměmi jsou zejména Libye a Maroko. Situace v Libyi je politicky nepřehledná, díky čemuž 

zde může působit množství pašeráckých gangů. Uprchlíci mohou zaplatit pašerákům, aby je 

vzali na různé chatrné bárky, případně se pokoušejí přeplavat na nejbližší evropské ostrovy. 

Další možností, užívanou zejména ve Španělsku, je proniknout na trajekt, jezdící mezi 

Španělskem a Marokem. Konkrétní počty osob, pronikajících přes moře, ukazují tabulky 3 a 4 

v kapitole 6. Jedná se nejen o občany států severní Afriky, ale zejména z oblasti rovníkové 

Afriky, kdy proud migrantů směřuje od Guinejského zálivu směrem na sever.  

 Obrázek 1 v kapitole 7 představuje graficky znázorněné množství lidí, kteří zemřeli při 

pokusu překonat Středozemní moře, aby se dostali do Evropy. Největší číslo se vztahuje k roku 

2016. Právě roky 2015 a 2016 patřily z hlediska migrace k nejsilnějším, ale také 

k nejtragičtějším. Migranti se ve své snaze proniknout do Evropy neohlížejí na nic, ani na riziko 

ztráty vlastního života. Snahu dostat se lodí či přeplavat přes Středozemní moře nepřežilo 

v letech 2015 3 771 osob (vrchol krize) a v roce 2017 3 139 osob, ať už se jedná o osoby 

utonulé či pohřešované. Během prvních devíti měsíců roku 2018 1 540 migrantů zatím 

zahynulo či se pohřešuje z celkových 68 199 migrantů, kteří se přes moře snaží dostat. [18] 

 Migranti v Maroku se drží zejména u města Tanger, kde se nachází významný přístav 

při Gibraltarském průlivu, ale také u měst Ceuta a Mellila. Tyto dvě španělské enklávy jsou 

považovány za bránu do Evropy. Zdejší španělské vojenské základny jsou zdrojem levnějších 

produktů, proto se zde čile pašují věci, ale i lidé. Tato města jsou od Maroka oddělena 

vysokými ploty se signalizačními alarmy a také jsou zde instalovány pepřové spreje. Tato 

opatření mají Afričany odradit od pokusů dostat se na území těchto měst. [19] Migranti se 

přesto snaží plot překonat a sahají i k primitivním, zákeřným útokům s pomocí fekálií či 

nehašeného vápna. [20] 

 Ve Středozemním moři dochází k tomu, že lodě, buď nákladní anebo neziskových 

organizací, zachraňují ohrožené imigranty z moře a berou je na svou palubu. Mohou sice 

zachránit tonoucí, ale mají i mandát na to, aby nutily evropské země, aby jejich lodím otevřely 

přístavy a tyto zachráněné migranty přijaly? Jednají-li posádky těchto plavidel svévolně a 

nepočkají na zásah pobřežní stráže, mohou se vystavit problémům. [21] 

 Na jedné straně je zde morální povinnost pomoci ohroženým lidem, na straně druhé 

však stojí legislativa a bezpečnost. Proto musejí podobné nevládní organizace spolupracovat 

s bezpečnostními složkami a respektovat zákony jednotlivých států, aby se předešlo níže 

uvedeným kauzám. 

 Tyto problémy postihly několik lodí u pobřeží Itálie, kdy lodě migranty zachránily, ale 

pak je neměly kde vyložit, jako v případě lodě Aquarius. Posádce této lodi odmítla vyhovět Itálie, 
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jejíž současná vláda, zvláště ministr vnitra Matteo Salvini je proti imigraci. Itálie vyhlásila své 

přístavy za uzavřené a odkázala loď na Maltu. Vznikla menší diplomatická roztržka mezi Itálií a 

Maltou, která nabídla poskytnutí lékařské péče, ale migranty přijmout nechtěla. Uprchlíky 

nakonec přijal přístav ve Valencii díky rozhodnutí nového premiéra Pedra Sánchéze. [22] 

 Další problémy způsobily lodě Vos Thalassa a Diciotti. První jmenovaná jednala bez 

vědomí pobřežní stráže a přijala na palubu migranty. Ti posádku napadli poté, co nabyli dojmu, 

že loď směřuje k Libyi. Loď musela požádat o pomoc pobřežní stráž, migranti byli zatčeni. [23] 

Na základě těchto incidentů Itálie uzavřela své přístavy pro lodě s migranty a její vláda tak 

potvrdila svůj politický program, omezit příliv imigrantů, zejména nelegálních, do Itálie. 

 

 

4  BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S POHYBEM OSOB 

 

4. 1  Zdravotní riziko 

 

 Vedle zajištění ochrany hranic, ať už v rovině personální, materiální či technologické, 

je potřeba věnovat pozornost i dalším rizikům. Nelze zachytit všechny, proto je potřeba zaměřit 

se na osoby, které do Evropy pronikly a minimalizovat riziko tím, že tito lidé budou prověřeni a 

neprojdou-li azylovým řízením či spáchají trestný čin, budou rychle vyhoštěni. [24] 

Migranti, které se podařilo zachránit z moře, nebo kteří byli zachyceni pohraniční 

stráží na pevninské trase, by měli podstoupit lékařské vyšetření. Mohou to být lidé v přímém 

ohrožení života, ať už se jedná o matky s dětmi či těhotné ženy, ale také lidé zranění či trpící 

infekční chorobou, například HIV/AIDS, čímž mohou být hrozbou pro všechny, s nimiž přijdou 

do styku. [25] Lidé z regionu MENAP mohou mít odlišné hygienické návyky a také 

zdravotnický systém v těchto zemích je nedostatečný, pro část populace nedostupný a 

technologicky či personálně slabší. Nemoci, jejichž výskyt je v Evropě minimální, mj. také díky 

očkování, mohou být s příchodem těchto osob do Evropy znovu zavlečeny. 

Lidé v rozvojových zemích nemusejí mít často informace o infekční povaze některých 

nemocí, proto může být zanedbána prevence. Zdrojem nákazy mohou být nejen zvířata, se 

kterými jsou lidé též zvyklí sdílet domácnost, ale také určité tradice, například pohřební rituály. 

Lidé, kteří se dotýkají například zesnulých obětí viru ebola, mohou sami onemocnět. [26] 

Rizikový pro člověka je například virus MERS „Middle East respiratory syndrome“, na nějž 

zatím neexistuje vakcína.  

Toto horečnaté onemocnění, přenášené například z velbloudů na člověka, způsobuje 

selhání plic a ledvin. [27] Rizikovým faktorem jsou také psychická onemocnění a traumata, 

získaná z prožitých útrap. Vlivem těchto člověk nemusí ovládat své chování a může tak ohrozit 

sebe i své okolí.  

Zdravotníci, kteří poskytují péči imigrantům, tak mohou být vystaveni náročným 

situacím, ať už kvůli povaze zdravotního problému anebo kvůli prostředí, ve kterém je zejména 

neodkladná péče poskytována (zejména při podmínkách v provizorních uprchlických táborech). 

Infekční nemoci, které jsou považovány v Evropě za vymýcené, mohou být pro nemocnice 

zkouškou připravenosti na náhlý výskyt takového onemocnění. Pro migranty je pak důležité 

pokyny lékařů respektovat a důvěřovat jim. 

 
4. 2  Potřeba identifikace člověka 

  

 Problém, který se objevuje v souvislosti s imigranty, je také v určení identity. Jsou tito 

lidé tím, za koho se vydávají? Jsou opravdu příbuzní a ke komu patří? Doklady se mohou 

cestou ztratit či znehodnotit, například při mořské trase. Také mohou být přímo falešné. Díky 
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tomu se můžou například v Německu mladí dospělí vydávat za mnohem mladší, než 

ve skutečnosti jsou. Mladiství totiž dostávají poloviční trestní sazbu za spáchání trestného 

činu. [28] 

 Do Evropy se dostávají vedle dospělých také mladiství a děti, kteří buď šli bez 

doprovodu anebo o své příbuzné cestou přišli. Kdo se o tyto děti a mladistvé může postarat, 

zejména z dlouhodobého hlediska? Právě oni jsou velmi ohroženi kriminalitou, ať už jsou 

nuceni ji páchat, anebo jsou její obětí. Děti mohou být zneužity pro pornografii, mladé dívky 

pak k prostituci. Chlapci se buď dobrovolně, nebo z donucení mohou stát členy různých gangů. 

[29] Tyto děti se dostávají do Evropy kvůli lepšímu vzdělání či zdravotní péči, kterou ve vlasti 

nelze získat, jejich rodiče je také chtějí ochránit před chudobou a válkou. Pokud jsou odděleni 

od svých příbuzných, je potřeba tyto děti ochránit, aby nebyly zneužity zločinci či falešnými 

příbuznými. [30] Identita a zároveň identifikace dětí je obtížně určitelná. Nemají-li doklady a 

jejich rodiče nelze dohledat, snadno se mohou stát lidmi bez identity, neboť ji nejspíš nebude 

možné objektivně prokázat. Nelze předpokládat, že zejména velmi malé dítě bude znát své 

přesné údaje. Větší šance je u větších dětí, přesto jsou však děti ohroženy tím, že zůstanou 

bezprizorní a jejich situace bude chtít někdo zneužít.  

 Mezi imigranty jsou také lidé, kteří mohou být sympatizanty fundamentálního islámu, 

případně se mohou nechat touto myšlenkou zlákat a stát se členem některé z těchto skupin 

během cesty či v zemi, kde se usadí. Také se může jednat o lidi, kteří již do takové skupiny patří 

a jdou do Evropy splnit misi či se spojit s tamními islamistickými buňkami. Jakmile se začnou 

tito lidé konkrétněji projevovat, může je začít sledovat státní policie a tajná služba. Zde je 

potom nutné vyvodit míru rizika, je-li hrozba opodstatněná, zda je potřeba zasáhnout proti 

němu či celé buňce. 

 Vzhledem k přesunu migrantů mezi státy, například vlakem, posílily státy také 

kontroly vlakových spojů, zejména příhraničních a mezinárodních. Zejména cizinci se během 

svých prázdnin mohou setkat s tím, že budou požádáni o kontrolu dokladů. Státy se také mohou 

zaměřit na jejich mobilní telefony, aby mohly ověřit jejich identitu, tento postup zavedlo 

například Rakousko. [31] Na těchto opatřeních je patrné, že státy přitvrzují v boji proti 

nelegální migraci.  

 

4. 3  Azylový systém 

  

 Je potřeba rozlišovat mezi ekonomickým migrantem a uprchlíkem. V obou případech 

mají právo požádat o azyl, ale liší se jejich situace. Ženevská konvence v roce 1951 definovala 

status uprchlíka úmluvou o právním postavení uprchlíků a uložila státům, které ji přijmou, 

povinnost dbát na dodržování lidských práv uprchlíka a neiniciovat jeho návrat do vlasti, pokud 

jsou tam jeho práva či život v ohrožení. Evropské země vesměs tuto smlouvu přijaly, přesto se 

na hranicích staví ploty proti příchodu migrantů a evropské země jsou nejspíše obecně raději, 

když migranti žijí v táborech mimo Evropu, například v Turecku či Libanonu. Některé země, 

odkud pocházejí pracovní migranti, nejsou však zároveň bezpečné anebo se migranti snaží na 

různé hrozby vůči nim upozorňovat. Tím je obtížné definovat hranici mezi uprchlíkem a 

pracovním migrantem. Proto se v současnosti ozývají hlasy na revizi Ženevské úmluvy. [32] 

 Azylové řízení potřebuje být rychlé, důkladné a efektivní, aby osoby, které mají nárok, 

azyl dostaly a naopak byly vyhoštěny osoby, které nesplňují kritéria, případně se provinily 

porušením zákona. Zejména v Německu jsou azylová centra přetížená, což může vést 

k průtahům při azylovém řízení a problémům. Situace migrantů se řeší zdlouhavě, což může 

vyvolávat frustraci a agresivitu žadatelů. V daném vakuu mohou žadatelé o azyl anebo osoby, 

čekající na oficiální vyhoštění, spáchat teroristický či jiný kriminální čin jako projev pomsty či 

frustrace a nenávisti vůči evropské společnosti. [33] Po neúspěchu systému přerozdělovacích 
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kvót pro státy EU [34], které si měly převzít část migrantů z nejvíce zasažených zemí, byl 

vytvořen nový azylový systém, dohoda Dublin III a Dublin IV. 

 

4. 3. 1  Dublin III a Dublin IV 

 

 Cílem těchto dohod je vytvořit funkční mechanismus pro určování práva na azyl 

žadatelů. Nová azylová politika EU je vytvořena za účelem zabránit azylovému vakuu (určuje 

zodpovědnost daného státu za azylové řízení) a podávání více azylových žádostí napříč 

zeměmi. Z tohoto důvodu byl zaveden princip One-chance only: Migrant zachycený v některém 

státě je seznámen se svými právy a s možností požádat zde o azyl, nebo bude vyhoštěn.   

Požádá-li o azyl v některé zemi, nesmí ji opustit po dobu řízení a žádat o azyl v jiné zemi. 

Pokud toto opatření poruší a uteče do jiného státu, může být po zadržení do daného státu vrácen 

a následně z něj být vyhoštěn. Za tímto účelem vznikla také databáze EURODAC, do níž jsou 

registrováni na základě otisku prstů všichni žadatelé o azyl. Do této databáze mohou vstupovat 

oprávněné osoby činné v azylovém řízení i příslušníci bezpečnostních složek, aby bylo možné 

vyhledávat podezřelé osoby či pachatele trestných činů, ověřovat údaje osob či chránit děti a 

mladistvé. [35] 

 Bohužel i přes tyto změny, které měly vést k zpřehlednění a zlepšení azylové politiky, 

přetrvává problém zdlouhavosti azylových řízení a rozhodnutí o jejich výsledku, přetížení 

agendy imigračních úřadů a také zde hraje roli lidský faktor. Dopady rozhodnutí zodpovědných 

osob a systémové chyby mohou vést ke skandálům a rozhodnutím, která mohou být vnímána 

problematicky a negativně.  

 

4. 4  Ochrana osob ve veřejném prostoru 

 

 Vzhledem k množícím se útokům na občany evropských států ve veřejných prostorách 

musejí státy hledat cesty, jak těmto útokům předcházet a chránit tak své občany. Tyto útoky se 

odehrávají v místech, kde je zvýšená koncentrace osob, neboť nejsnadnější je zmizet ve zmatku 

a davu. [36] Proto si lze všimnout, že v některých státech jsou posíleny bezpečnostní hlídky na 

frekventovaných místech. Jsou tvořeny vojáky či policisty a pohybují se většinou v blízkosti 

památek, dopravních terminálů, obchodních center a kulturních, případně sportovních zařízení, 

pokud se konají významné akce. [37] V souvislosti se sportovními centry lze například 

vzpomenout na případy, kdy docházelo v Německu k obtěžování žen a dětí v bazénech ze 

strany migrantů. 

 V souvislosti s předvánočním obdobím přijíždí do velkých měst velké množství turistů 

za účelem navštívit adventní trhy. Tyto populární akce mohou být však také terčem pro zloděje, 

sexuální útočníky a bohužel i pro teroristy. Proto jsou během těchto akcí posíleny hlídky a jsou 

také instalovány bezpečnostní zábrany, aby se nedalo na místo vjet autem. [38] Posiluje se tím 

bezpečnost občanů, městům tím však rostou finanční náklady na zabezpečení podobných akcí. 

 

 

5  PRODUCENTI HROZEB 

 

 Může být tedy pro Evropu migrant rizikem? Tato otázka je velmi citlivá, neboť slušný 

člověk nechce být nařčen z xenofobie či rasismu. Jisté společenské skupiny či aktivisté totiž 

považují za xenofobní již to, že vůbec člověk v této rovině uvažuje. Na druhou stranu bohužel 

existují politické strany či společenské iniciativy, např. „Islám v České republice nechceme“, 

které proti přistěhovalcům cíleně vystupují, čímž ještě více rozdmýchávají nálady proti 

přistěhovalcům. Trestné činy, páchané vůči nim, musejí být zákonem postihovány, protože 

situace se tím jen zhoršuje a hrozba hypotetická se může stát reálnou. [39] Tato rovina 
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problému nejspíše stála i za masakrem redakce francouzského satirického magazínu 

Charlie Hebdo, který uráží nejen muslimy, ale také Židy, hendikepované či oběti přírodních 

katastrof. [40]  

 Migranti si však bohužel neuvědomují, že jsou v Evropě v pozici hostů a nemohou si 

tak vyžadovat okamžité uspokojení svých požadavků a potřeb. Předpoklad, že s příchodem do 

Evropy budou mít vše, co je v jejich očích evropský luxus, je mylný. Tyto věci také nemají 

všichni v rámci evropské populace a musejí se buď uskromnit v požadavcích, anebo si je budou 

vyžadovat násilím skrze loupeže a krádeže.  

 Migranti si svou frustraci bohužel mohou ventilovat na příslušnících ozbrojených sil či 

bezpečnostních složek. Pokud jsou nuceni se podřizovat režimu v detenci či v azylových 

centrech, mohou být agresivní. Případ, který otřásl veřejností ve Francii, kde je většinou 

k příslušníkům složek IZS3 a ozbrojených sil přistupováno s úctou, se odehrál v souvislosti 

s likvidací nechvalně proslulé „džungle v Calais“. Imigranti zde zaútočili na hasiče a 

příslušníky pořádkových sil, kteří měli za úkol provizorní tábor zlikvidovat. Tento tábor však 

byl pro mnohé migranty strategický v tom, že se odsud snažili dostat do Velké Británie, ať už 

kamionem, vlakem či přes tunel, proto jej nejspíš nechtěli opustit. [41] 

 K řešení nepřispívá ani bezpečnostní a politická situace v zemích MENAP. Proudí sem 

sice rozvojová pomoc z Evropy, ale pokud stát nefunguje, kdo dohlédne, aby se pomoc dostala 

potřebným? Problémy těchto zemí byly popsány výše, vedle přírodních podmínek, které stát 

těžko změní, jsou to zejména chudoba, pokračující konflikty a války, etnické a náboženské 

nepokoje, etablování diktátorských režimů a útlak. Vedle ISIS existují v Africe i Asii různé 

regionální skupiny, které působí na určitém území, například Boko Haram v Nigérii či milice 

aš-Šabáb v Somálsku. Do jaké míry jsou navzájem provázané či působí nezávisle, s cílem 

udělat si zde džihád „po svém“ bez vměšování se cizí skupiny? Nabízejí se také další otázky, 

odkud se objevují tyto islamistické skupiny, kdo je podporuje a z čeho vychází potřeba jejich 

existence a podpory. Co je vůbec podstatou jejich pojetí víry a proč dříve nebylo potřeba jej na 

globální úrovni prezentovat? [42] 

 Lidská práva jsou v některých zemích MENAP vnímána jinak, pokud stát uplatňuje 

islámské právo šarí’a a je navíc ovládán fundamentálním islamistickým hnutím. Právě tato 

nábožensky podložená diskriminace, útlak, násilí a neustálý tlak na dodržování norem mohou 

přimět obyvatele těchto států odejít. 

 

Push faktory4 států, které nutí jejich obyvatelstvo k emigraci: 

 rozpadlé a nefunkční, jejichž území je rozpadlé na několik entit (Somálsko); 

 nestabilní, kdy centrální vláda plně neovládá státní území a musí bojovat s jinými 

mocenskými skupinami (Mali); 

 státy, kde proběhla či probíhá občanská válka (Demokratická republika Kongo, 

Afghánistán, Libanon); 

 státy postižené etnickým (Rwanda, Kurdové v Iráku, Turecku, Mali) či náboženským 

(Barma, země subsaharské Afriky a Guinejského zálivu, Blízký východ) konfliktem; 

 státy s eskalujícími projevy radikálního islamismu a s tím spojeného terorismu (Mali, 

Somálsko, Nigérie, Afghánistán, Pákistán, Irák, Sýrie, Palestinská samospráva a Izrael); 

 státy s diktátorskými režimy či vystavené dlouhodobým bojům o moc, státním převratům 

(Sýrie, Jemen, Súdán); 

 země s vleklými ekonomickými problémy, způsobenými politikou státu (Venezuela, 

Kuba). 

 

 Aby evropské státy těmto hrozbám zabránily či omezily riziko na minimum, je potřeba 

mít zavedenou protiteroristickou ochranu státu a svých obyvatel. Do této strategie je potřeba 
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zapojit složky IZS i bezpečnostní složky státu, armádu, tajnou službu. Vedle národního měřítka 

je pak vhodná spolupráce států v rámci regionu (Balkán, Jižní Evropa, země V4) [43] či 

nadnárodní organizace (EU, NATO, OSN) za účelem ochrany hranic Evropy a konkrétních 

států, vytvoření azylového systému, pomoci potřebným uprchlíkům a zabránění přístupu 

nežádoucím osobám. V souvislosti s islámským fundamentalismem a z toho vycházejícím 

terorismem je pak potřeba sledovat rizikové osoby, skupiny a mediální zdroje, jimiž se tyto 

myšlenky šíří. [44] Tyto skupiny mohou být nejen ze zemí MENAP, ale mohly vzniknout přímo 

v daných zemích. Například Severní Porýní-Vestfálsko je dnes jedním z významných center 

salafismu. [45] Díky globalizaci, médiím a cestování se dnes okrajové náboženské a 

myšlenkové proudy dostávají do většího povědomí a jsou přístupné lidem v různých oblastech 

světa. Evropa a její populace jsou jim tak vystaveny a je k nim potřeba vytvořit jasné 

stanovisko. 

 

 

6  TABULKY  

 

Tabulka 1 

Východní balkánská cesta 

 

Celkem migrantů 41 720 

Sýrie 16 126 

Irák 7 125 

Afghánistán 4 005 
 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unie-se-snazi-omezit-priliv- 

migrantu-z-afriky-je-uspesna/r~514fac420a8611e894960cc47ab5f122/ 

 

Tabulka 2 

Západní balkánská cesta 

 

Celkem migrantů 11 857 

Pákistán 4 243 

Afghánistán 3 349 

Irák 932 
 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unie-se-snazi-omezit-priliv- 

migrantu-z-afriky-je-uspesna/r~514fac420a8611e894960cc47ab5f122/ 

 

Tabulka 3 

Centrální středomořská cesta 

 

Celkem migrantů 119 046 

Nigérie 18 163 

Guinea 9 713 

Ivory Coast 9 506 
 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unie-se-snazi-omezit-priliv- 

migrantu-z-afriky-je-uspesna/r~514fac420a8611e894960cc47ab5f122/ 
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Tabulka 4 

Západní středomořská cesta 

 

Celkem migrantů 21 390 

Maroko 4 813 

Alžírsko 4 208 

Ivory Coast 3 163 
 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unie-se-snazi-omezit-priliv- 

migrantu-z-afriky-je-uspesna/r~514fac420a8611e894960cc47ab5f122/ 

 

 Tabulky 1 a 2 ukazují počty osob, přesouvajících se do Evropy po Balkánské trase. 

Jedná se zejména o občany zemí Středního a Blízkého východu, kteří buď přicházeli přímo ze 

svých zemí, nebo se snažili do Evropy proniknout do Turecka. Právě dohoda EU s Tureckem 

umožnila utlumení této cesty, navíc státy na Balkáně začaly na svých hranicích stavět ploty a 

snaží se udělat vše, aby se příliv nelegálních migrantů zastavil. Uvíznutí těchto osob u hranic 

však vede ke konfliktům s pohraniční stráží a též k humanitárním krizím, jako v provizorním 

táboře Idomeni. 

 Tabulky 3 a 4 se zaměřují na množství osob, snažících se překonat Středozemní moře. 

Jak je patrné z tabulky i z obrázku č. 2 v kapitole 7, jedná se zejména o občany států rovníkové, 

subsaharské a severní Afriky, případně z východní Afriky. Nejčastějším východiskem je Libye, 

která je nejblíže Itálii. Politická situace v Libyi je nepřehledná, mezinárodně uznaná vláda nemá 

území plně pod kontrolou. To usnadňuje pašerákům byznys a lidem na primitivních bárkách 

odjezd z libyjského pobřeží směrem do Itálie. Dalším cílem jsou španělské enklávy Ceuta a 

Mellila v Maroku a marocký přístav Tanger, ležící u Gibraltarského průlivu blízko Španělska. 

Jak ovšem dokládá graf v kapitole 7, obrázek 1, každoročně si tato trasa vyžádá vysoký počet 

obětí, zejména v letech 2015 a 2016.  

 

 

7  OBRÁZKY 

 

 
Zdroj: https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699 

 

Obr. 1 

Počet mrtvých ve Středozemním moři 
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Zdroj: https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/irregular-migration-central-mediterranean_en 

 

Obr. 2 

Hlavní migrační trasy do Evropy 

 

 

ZÁVĚR 

  

 Důvody, jež nutí lidi k emigraci, zahrnují širokou škálu od nepříznivých životních 

podmínek přes konflikty, útlak a strach o život po chudobu a prostou touhu po lepším životě. 

Migrace může však přinášet problémy a rizika, která jsou spojena s enormním množstvím osob, 

které v rámci imigračních vln snaží dosáhnout svého cíle. Ať už se jedná o proud osob, 

směřující skrz střední Ameriku do USA či přes Turecko a Středozemní moře do Evropy. Na 

těchto cestách je ohrožena bezpečnost těchto osob, ale také bezpečnost hranic států, které 

musejí tomuto náporu čelit a nemají často kapacity se o tyto lidi postarat. Postoj vůči 

migrantům samotným je v Evropě spíše negativní, často jsou bráni jako jeden problémový 

celek. Migrant může být příčinou hrozby, aniž by si to uvědomoval, ale může se chovat rizikově 

i vědomě. Jednotlivec však může to, jak bude vnímán, ovlivnit svým chováním a příkladem. 

Ochota k integraci, píle a zdokonalování svých schopností se může stát dobrým příkladem. 

Proto je potřeba být objektivní, aby takový člověk nebyl přehlédnut, dostal šanci a mohl se tak 

stát pro evropskou společnost přínosem. 
 

 

POZNÁMKY: 
 

 
1 Blízký východ, severní Afrika a Pákistán 
2 Islámský stát v Sýrii a Levantě 
3 Integrovaný záchranný systém 
4 Push factors – odborný termín, užívaný pro označení jevů, které nutí migranty opustit zemi, ze které 

pocházejí. 
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