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 V úterý 8. března proběhlo u rakouských hranic cvičení Police ČR. Dvě stovky policistů 

spolu s celníky a speciálně vycvičenými psy trénovali postupy v případě většího náporů 

uprchlíků snažících se překročit státní hranici. Cvičení se zúčastnilo také 60 figurantů v 

roli uprchlíků, které se policie pokoušela zadržet. 

 Dne 16. března byla ukončena likvidace jižní části uprchlického tábora ve francouzském 

Calais známého jako „Džungle“, která začala  na konci února. Vyklízení tábora se neobešlo 

bez násilností, během nichž byli zraněni jak policisté, tak protestující migranti a aktivisté. 

V táboře žilo asi 4 000 migrantů, jejichž cílem bylo dostat se do Velké Británie. Tito 

migranti si odmítali podat žádost o azyl ve Francii, neboť by si tak mohli zkomplikovat 

budoucí azylové řízení v Británii. 

 EU a Turecko uzavřely dohodu, jejímž cílem je zásadně omezit proud migrantů 

směřujících z Turecka do Řecka a pak dále do Evropy. Dohoda spočívá v navracení 

nelegálních migrantů, kteří po půlnoci 19. března připlují do Řecka, zpět do Turecka. EU 

se zavázala přijmout z Turecka obdobné množství syrských migrantů, jako bude počet 

uprchlíků vrácených z Řecka. Tato dohoda se vysloužila ostrou kritiku jak ze strany 

UNHCR, tak i neziskových a  lidskoprávních organizací. 

 V neděli 20. března dorazila do ČR další skupina iráckých křesťanů, jejichž přesídlení 

organizuje nadační fond Generace 21. V rámci tohoto projektu má být do ČR přesídleno 

37 křesťanských rodin o 153 lidech.  

 NATO rozšíří svou misi proti pašerákům lidí v Egejském moři o další plavidla - uvedl to 

generální tajemník organizace Jens Stoltenberg. Čtveřice plavidel NATO hlídkuje v rámci 

tzv. Stálé námořní skupiny 2 od poloviny února tohoto roku v Egejském moři a 

spolupracuje s řeckými a tureckými orgány a agenturou Frontex. Hlavním cílem plavidel 

NATO není pomoc migrantům, ale odhalování pašeráků jejich tras z Turecka do Řecka. 

 Kanada se rozhodla přijmout dalších 10 000 syrských uprchlíků. Dosud Kanada přijala na 

25 000 uprchlíků ze Sýrie a vyřizuje dalších 16 000 syrských žádostí o azyl.  

 Řecké úřady se snaží postupně likvidovat obří uprchlický tábor v  Idomeni u 

makedonských hranic. Uprchlíci uvízli v Idomeni po uzavření makedonské hranice minulý 

měsíc. V otřesných podmínkách se jich u hranice tísnilo na 12 000. 

 Osm křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří byli do ČR přesídlení v rámci programu 

organizovaného nadačním fondem Generace 21, se rozhodlo vrátit zpět do vlasti. Tato 

skupina byla dosud ubytovaná v Brně. Návrat do Iráku uprchlíci odůvodnili steskem po 

domově. 
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 V pondělí 4. dubna by měla začít platit dohoda mezi EU a Tureckem na vracení migrantů, 

kteří nelegálně překročili hranici mezi Tureckem a Řeckem. První skupina 500 osob 

původem mimo jiné z Afghánistánu, by podle vyjádření agentury AFP měla být vrácena do 

Turecka.  

 Policie ČR od 5. března 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do půlnoci z 31. března na 

1. dubna zjistila celkem 44 osob. V detenčních zařízeních pro cizince je v současné době 

zadrženo 93 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1030 míst.  

 V lednu 2016 bylo v ČR podáno 108 žádostí o azyl, z toho 8 žádostí bylo opakovaných. V 

únoru tohoto roku bylo v ČR podáno 179 žádostí, 28 žádostí bylo opakovaných. V lednu 

2016 bylo Ministerstvem vnitra ČR uděleno 9 azylů a 24 doplňkových ochran, 45 

rozhodnutí v žádostech o azyl bylo negativních a 35 azylových řízení bylo zastaveno. V 

únoru MVČR udělilo azyl v 27 případech a doplňkovou ochranu v 25 případech, 32 žádostí 

o azyl bylo zamítnuto a 31 azylových řízení bylo zastaveno. 

 Během března se přes Středozemní moře dostalo do Evropy 35 905 nelegálních migrantů. 

Od začátku roku tak do Evropy připlulo 170 125 migrantů. Počet pohřešovaných a 

utonulých se za březen vyšplhal na 207 osob, celkově je od počátku roku pohřešováno nebo 

zemřelo při překonávání Středozemního moře 617 osob. Nejpočetnější skupinami 

migrantů byli v únoru stále občané Sýrie (48 %), následováni občany Afghánistánu (24 %) 

a Iráku (15 %). 

 Podle statistik UNHCR je vidět, že množství migrantů mířících do Evropy přes Řecko 

setrvale klesá. Nicméně během posledního měsíce je vidět markantní nárůst počtu 

migrantů, kteří se přes Středozemní moře přeplavili do Itálie. V únoru tohoto roku do 

Itálie dorazilo 3 828 migrantů, zatímco v březnu jejich počet dosáhl 9 683. Díky uzavření 

tzv. Balkánské cesty, nestabilní situaci v Libyi a lepšícímu se počasí ve Středozemním moři 

se dá očekávat, že tok migrantů ze severu Afriky do Itálie bude nadále sílit.   
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