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 Dne 5. září odjela padesátka českých policistů na již druhou misi do Maďarska. 

Policisté se na osm týdnů zapojí do ochrany schengenské hranice. Působit budou 

ve smíšených hlídkách s kolegy z maďarské policie v okolí města Szeget.  

 Dalších 40 policitsů odjelo 12. září na zahraniční misi do Makedonie. Policisté 

budou sloužit na jihu Makedonie u řeckých hranic a bydlet budou ve městě 

Gevgelije. Jejich hhlavním úkolem je pomoc při ostraze státní hranice, dohled 

nad veřejným pořádkem, provádění bezpečnostních prohlídek a kontrola 

dopravních prostředků.  

 Řecko pláneje od konce září zavést školní docházku pro děti migrantů čekajících v 

zemi na udělení azylu v EU. V Řecku se v současné době nachází více jak 18 tisíc 

dětí uprchlíků, kteří by měli absolvovat hodiny angličtiny, řečtiny, matematiky a 

práce s počítačem.  

 EU začala skrze pracovníky Světového potravinového programu (WFP), 

tureckého Červeného půlměsíce a několika tureckých vládních úřadů rozdávat 

uprchlíkům v Turecku speciální elektronické karty v rámci programu Emergency 

Social Safety Net. Na karty bude EU posílat finance určené uprchlíkům k hrazení 

bytování, jídla a nejnutnějších potřeb.     

 Vznikající Evropská pobřežní a pohraniční stráž by svou první misi měla zahájit v 

říjnu tohoto v Bulharsku, které se po uzavření tzv. Balkánské trasy potýká se 

zvýšeným přílivem migrantů. Následovat by měla mise ve Středozemním moři na 

pomoc Itálii.  

 Dne 27. září proběhlo na česko-slovenské hranici cvičení, kterého zúčastnilo na 

300 policistů, 140 vojáků Armády ČR a 30 celníků, kteří nacvičovali situaci, která 

by nastala po případném rozhodnutí Vlády ČR o znovuzavedení kontrol na státní 

hranici.  

 Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére 30. září uvedl, že do Německa 

loni dorazilo 890 tisíc migrantů z Blízkého východu, Afriky či Balkánu, na 

rozdíl od dosud uváděného počtu 1,1 milionu běženců. Některé z uprchlíků 

podle de Maiziéra úřady započítaly dvakrát.  

 Policie ČR od 1. září 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do 1. října 2016 

zjistila celkem 55 osob, které nelegálně pobývaly na území ČR. V detenčních 

zařízeních pro cizince je v současné době zadrženo 74 osob, celková kapacita 
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těchto zařízení je 1.030 míst.  

 Během září se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 19.719 nelegálních 

migrantů, loni za stejné období do Evropy obdobnou cestou přijelo více jak 

163.000 osob. Od začátku roku touto cestou do Evropy připlulo 302.335 

migrantů. Počet pohřešovaných a utonulých se za letošní září vyšplhal na 329 

osob, celkově je od počátku roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání 

Středozemního moře 3.498 osob.  

 Za letošní září přeplulo Egejské moře z Turecka do Řecka 2.927 osob, což je o více 

144.000 méně než předchozí rok v září. Do Řecka stále míří nejčastěji Syřané (48 

%), Afghánci (25 %) a Iráčané (15 %). V Řeckých uprchlických táborech  zůstává 

přes 60.000 migrantů, kteří čekají buďto na navrácení do Turecka, nebo na 

rozhodnutí a udělení azylu v EU.  

 Příliv uprchlíků do Itálie stále nepolevuje. Během září připlulo k italským břehům 

16.792 migrantů, což je o více jak tisíc osob více jak v loňské září. Přes 

Středozemní moře do Itálie nejčastěji přicházejí Nigerijci (19 %), Eritrejci (13 %) 

a Gambijci (7 %). Syřané mezi těmito uprchlíky tvoří méně než 4 %.   
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