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Anotace 

Tato bakalářská práce představuje vývoj Balkánské migrační trasy, která byla jednou 

z hlavních tras využívaných migranty a uprchlíky při cestě do zemí EU během evropské 

migrační krize. Trasa směřovala přes Řecko, tehdejší Bývalou jugoslávskou republiku 

Makedonii, Srbsko a Maďarsko. V letech 2015 a 2016 popisuje vzájemné vztahy mezi 

Srbskem, Maďarskem a Chorvatskem a EU, a také důvody, které vedly k uzavření trasy. 

I přes uzavření trasy nadále do zemí Balkánu mířily tisíce migrantů, kteří tak zůstali často 

uvězněni před hranicemi EU. Vzhledem k uzavření hranic mezi státy na trase došlo k jejímu 

odklonu přes Albánii, Černou Horu, a Bosnu a Hercegovinu. Práce si klade za cíl vysvětlit 

pozici Bosny a Hercegoviny na trase a analyzovat, jakým způsobem na novou migrační vlnu 

reagovaly bosenské autority ve spolupráci s EU a Agenturami OSN. Definuje stěžejní 

problematické kategorie v péči o migranty a uprchlíky jako například ubytování, zdravotní 

péče a stravování. Na základě těchto kategorií se snaží demonstrovat, ve kterých odvětvích 

substituovala státní roli poskytovatele péče některá z neziskových organizací a proč byla 

spolupráce s nimi potřebná a důležitá. 

 

 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis presents the development of the Balkan migration route, which was 

one of the main routes used by migrants and refugees on their way to EU countries during 

the European migration crisis. The route went through Greece, the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Serbia and Hungary. In 2015 and 2016, it describes the mutual 

relations between Serbia, Hungary and Croatia and the EU, as well as the reasons that led 

to the closure of the route. Despite the closure of the route, thousands of migrants continued 

to travel to the Balkans, often stying trapped outside the EU. Due to the closure of borders 

between the states on the route, the route was diverted via Montenegro, Albania and Bosnia 

and Herzegovina. The thesis aims to explain the position of Bosnia and Herzegovina 

on the route and analyze how the Bosnian authorities responded to the new wave of 

migration in cooperation with the EU and UN agencies. It defines the key problematic 

categories in the care of migrants and refugees, such as accommodation, health care 



 

 

 

and meals providing. Based on these categories, it tries to demonstrate in which sectors 

non-profit organizations has substituted the state role of provider of care and why 

cooperation with them was so necessary and important. 
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Úvod 

Migrační krize představuje jeden z hlavních problémů počátku tohoto tisíciletí, kterému 

musí dnešní moderní společnost čelit. Ačkoli není tato krize nijak zvlášť ojedinělá ve svých 

příčinách, stala se zásadním politickým tématem nejen v rámci Evropské unie (dále jen 

EU) a vzbudila hlasitou veřejnou debatu o azylové politice a ochraně vnějších hranic Unie. 

V roce 2015 poprvé požádalo o azyl v některém ze států Evropské unie celkem 1 255 640 

osob, čímž se počet žádostí o azyl v porovnání s rokem 2014 více než zdvojnásobil. 

Příslušníci Sýrie, Afghánistánu a Iráku prezentovali tři nejpočetnější skupiny a celkově 

představovali více než polovinu celkového počtu žadatelů.1  

Většina migrantů pro vstup do Evropy volila z několika nelegálních cest. Většina cest 

směřovala ze severního a západního pobřeží Afriky přes Středozemního moře 

do Španělska, Itálie, Sicílie a Malty.2 Trasa přes západní Balkán, jakožto hlavní pevninský 

koridor do Evropy, byla jednou z nejsnadnějších a nejbezpečnějších tras. Stala se velmi 

oblíbenou mezi migranty a brzy získala pozornost médií a politiků napříč státy EU a zbytku 

Evropy. Země umístěné na trase se musely na přelomu let 2015 a 2016 vypořádat 

s enormním přílivem migrantů. Po oficiálním uzavření cesty došlo k odklonu trasy směrem 

k západnímu pobřeží, čímž dostalo do popředí problému Bosnu a Hercegovinu (dále jen 

BaH). BaH jakožto poměrně mladý stát se složitou a bolestivou historií se sama potýkala 

s řadou problémů, které migrační krize ještě více umocnila. BaH se stala po Srbsku novým 

nárazníkovým státem stojícím na hranicích s EU, ve kterém se stále častěji shromažďovali 

migranti a uprchlíci ve snaze pokračovat dále do Evropy. Migrační vlna, která zemi 

s rokem 2018 zasáhla, vyžadovala pomoc a zapojení některých mezinárodních organizací 

spadající pod Organizaci spojených národů (dále jen OSN). Se sílícími problémy 

a s hrozbou humanitární krize se v regionu stále častěji objevovaly dobrovolnické 

a neziskové organizace. Osobám dočasně pobývajícím v BaH se snažily poskytnout nutnou 

péči k přežití v často drastických podmínkách nevhodných k životu. Práce řeší angažmá 

neziskových organizací v BaH se zaměřením na vybrané problematické kategorie. 

 

 
1 Asylum in the EU Member States: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered 

in 2015, (EUROSTAT news realease, 2016), 1, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/ 

7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6. 
2 „Migratory routes: Central Mediterranean route“, FRONTEX: European Border and Coast Guard Agency, 

navštíveno 18. června. 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/central-

mediterranean-route/. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/central-mediterranean-route/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/central-mediterranean-route/
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Práce se opírá jak o primární, tak o sekundární zdroje. Pro zpracování první kapitoly 

byla klíčová publikace Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing 

Migrants’ Destination Choice, která definuje migraci, poskytuje úvod do problematiky 

jednotlivých migračních tras a popisuje jejich počátek. Velmi dobře posloužila k úvodnímu 

vhledu do situace na jednotlivých trasách. Dále je důležité zmínit publikaci The New 

Asylum and Transit Countries in Europe During and in the Aftermath of the 2015/2016 

Crisis, která se detailně věnuje vývoji trasy na přelomu let 2015 a 2016. Soustředí se na 

vzájemné vztahy mezi státy a na jejich spolupráci. Publikace poskytla výbornou oporu 

k vytvoření časové osy událostí, které vedly k uzavření trasy. Také je důležité zmínit práci 

vydanou na institutu Friedrich Ebert Stiftung pod názvem At the Gate of Europe: A Report 

on Refugees on the Western Balkan Route. Ta se detailně věnuje vývoji do uzavření trasy 

a jednotlivým státům na trase. Analyzuje přístup států k registraci a ubytování migrantů. 

Ze sekce primárních zdrojů bylo pro tuto kapitolu přínosné nahlédnout do oficiálního znění 

prohlášení hlav policejních složek (Joint Statement of Heads of Police Services from the 

Meeting held in Zagreb, Croatia, on 18th February 2016), které upravovalo spolupráci 

na trase. 

Pro druhou kapitolu bylo podstatné nahlédnout do primárních zdrojů v podobě 

Strategie v oblasti migrace a azylu a akčního plánu pro období let 2016–2020 a do Zákona 

o azylu BaH. Na analýze těchto zdrojů jsou postaveny podkapitoly věnující se klíčovým 

problémům v oblasti ubytování a azylového systému. Zároveň jako jednu 

z nejdůležitějších publikací považuji speciální zprávu Ombudsmana BaH Special report 

on situation in the area of migrations in Bosnia and Herzegovina. Zpráva se zabývá 

právním rámcem a mezinárodními standardy v oblasti ochrany lidských práv 

a azylové politiky. Pro bakalářský projekt bylo především příhodné nahlédnout do části 

institucionálních mechanismů a struktury jednotlivých orgánů podílejících se na regulaci 

migrace a péče o migranty a uprchlíky. 

Třetí kapitola je především založena na analýze dostupných materiálů jednotlivých 

neziskových organizací a pravidelných měsíčních reportů poskytovaných 

Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR). Při práci byly 

zpracovány všechny vydané reporty ve zkoumaném období od ledna 2018 do prosince 

2019. Nejdůležitější pro práci byly reporty z května a června (počátek investic EU a pomoc 

mezinárodních organizací) a října (otevření nových center) roku 2018. 
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Tyto reporty detailně hodnotí situaci v BaH a z hlediska jednotlivých zkoumaných 

kategorií mapují činnosti aktérů působících v zemi. 

Drtivá většina využitých zdrojů je v angličtině. Práce pouze informativně nahlížela do 

zdrojů v bosenštině. Většinou pro práci nebyly nutné, vzhledem k tomu, že se práce zabývá 

zahraničními aktéry, a ne organizacemi založenými v BaH. V případě, že šlo o informace 

poskytované některým z oficiálních orgánů BaH, téměř vždy bylo možné dohledat 

anglickou verzi textu. Autorka si je vědoma, že pro práci by bylo z hlediska sběru dat o 

činnosti jednotlivých organizací jistě zajímavé a přínosné provést terénní výzkum v BaH. 

Ten nebyl z důvodu koronavirové krize možný, nicméně může být podnětem pro další práci 

v budoucnu. 

Bakalářská práce v první kapitole nejprve shrne vývoj Balkánské migrační trasy do 

Evropy a přiblíží nejdůležitější události, které vedly k jejímu uzavření. Dále charakterizuje 

následný vývoj po uzavření trasy a vysvětluje, proč a kde vznikala trasa nová. Také shrne 

důležité dění v Řecku a Chorvatsku a hlavní problémy, které se v zemích vyskytly 

po uzavření trasy. Kapitola je důležitá pro uvedení čtenáře do širšího kontextu tématu práce 

a pro porozumění příčinám, proč došlo ke změně vedení migrační trasy. Zmínit situaci 

v Řecku a Chorvatsku po uzavření trasy je taktéž na místě, jelikož jde o státy, které byly 

součástí původní cesty i té nové. Zároveň je podstatné pochopit vztahy na hranicích mezi 

BaH a Chorvatskem jakožto členským státem EU. 

V druhé kapitole se již práce detailněji zaměří na situaci v BaH po utvoření nové 

migrační trasy, které byla součástí. Přiblíží, jakou pozici BaH na trase zaujala a jakým 

způsobem se situace na počátku v roce 2017 a 2018 vyvíjela. Na základě vývoje se pokusí 

analyzovat přístup, jaký úřady BaH zaujímaly vůči migrantům. Zároveň vysvětlí, proč bylo 

nutné, aby úřady spolupracovaly s EU a s mezinárodními organizacemi spadajícími 

pod OSN, a přijímaly nutná opatření společně s nimi. Na základě toho dále analyzuje, 

v čem spočívaly hlavní problémy péče o migranty a uprchlíky. Na situaci nekouká pouze 

z jedné perspektivy, ale snaží se na problémy nahlížet i jako na úskalí, se kterými se museli 

vypořádat migranti. Popis vývoje v BaH a následná analýza konkrétních problematických 

odvětví péče o příchozí osoby je pro čtenáře nezbytná. Je především důležitá 

pro posouzení, zda byla či nebyla participace ze strany státu nedostatečná a zda byla pomoc 

mezinárodních organizací nezbytná. Zároveň ukazuje, z jakého důvodu byla situace 

v BaH v některých měsících na pokraji humanitární krize. 
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Ve třetí části pse práce zaměří na neziskové organizace a detailně rozebere, kde a jakým 

způsobem vybrané organizace poskytovaly pomocnou ruku. Poskytovanou pomoc 

analyzuje u 3 vybraných organizací, které se v letech 2018 a 2019 v BaH nepostradatelně 

angažovaly. Organizace byly vybrány tak, aby každá zastupovaly částečně jiný typ 

organizace. První organizace (Collective Aid) je menšího charakteru, je založena na čistě 

dobrovolnické bázi a vznikla přímo v daném regionu Balkánu. Druhá (Caritas 

Internacionalis) představuje celou síť humanitárních organizací pomáhajících po celém 

světě. Třetí organizace (Medecins Sans Frontiéres) je čistě lékařského charakteru. 

Zároveň vybrané organizace v zemi zajišťovaly různá odvětví a většinou působily 

v rozdílných střediscích. Tato část práce demonstruje důležitost angažmá organizací 

v pomoci migrantům a uprchlíkům v závislosti na nedostačující péči ze strany státu a 

nakonec poskytuje krátké shrnutí. 

Bakalářský projekt je založen na hypotéze, která tvrdí, že systém zajištění péče o 

migranty v BaH byl z různých důvodů nedostatečný a neadekvátní situaci. Stát se na 

migrační vlnu dostatečně nepřipravil, ačkoliv měl k dispozici statistiky o zvyšujícím se 

počtu příchozích osob jasně predikující budoucí vývoj. To zapříčinilo nutnou pomoc ze 

strany mezinárodních organizací spadající pod OSN a finanční investice z EU. 

Hlavní výzkumné otázky této bakalářské práce se ptají na to, v jakých odvětvích a proč se 

BaH potýkala s problémy poskytování služeb a péče migrantům a uprchlíkům. 

A dále jakou roli v situaci sehrávaly nevládní neziskové organizace, respektive jakým 

způsobem, kde a v kterých odvětvích pomáhaly zajišťovat péči a suplovaly tak pomoc 

ze strany státu. 

Pro speciální zaměření na vybrané neziskové organizace jsem se rozhodla, jelikož jsem 

již před samotným zpracováním materiálů v nich spatřovala mocného činitele v regionální 

pomoci, který pomohl odvrátit rychle vznikající humanitární krizi. Zároveň se v českém 

akademickém prostředí často nesetkáme s literaturou, která by se čistě věnovala vývoji 

na Balkánské migrační trase z hlediska pomoci neziskových organizací migrantům, a je tak 

toto téma pro další výzkum vhodné. Zároveň je relevantní se tématem zabývat z hlediska 

predikce dalšího možného budoucího vývoje. 

Práce se potýkala s vhodným označením osob překračujících hranice a setrvávajících 

v jednotlivých zemích. Z běžně užívaných pojmů se přirozeně nabízí migrant a uprchlík. 

Pojem uprchlík je upraven Úmluvou OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Zde 

je definován jako člověk který „se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před 
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pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 

příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, 

je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své 

vlasti.“3 Taková osoba hledá mezinárodní ochranu v jiném státě než vlastním a pro zisk 

statutu uprchlíka musí podat žádost o azyl. Při udělení však již nesmí být násilně navrácena 

do země původu a je tak chráněna.4 Naopak migrant se může zdát být pojmem mnohem 

obecnějšího charakteru. Často je možné se setkat s definicí, že jde o osobu, která přichází 

do jiného státu za účelem zlepšení ekonomického postavení. V takovém případě můžeme 

přímo mluvit o ekonomickém migrantovi.5 Může jít i osobu stěhující se za studiem, rodinou 

či obecně kvalitnějším životem. Takové důvody však nejsou pádné pro udělení 

mezinárodní ochrany.6 Asi nejvhodněji pro tuto bakalářskou práci mluví o pojmu migrant 

Mezinárodní organizace pro migraci (dále jen IOM), která definuje migranta jako 

„jakoukoli osobu, která se pohybuje nebo se přestěhovala přes mezinárodní hranici nebo 

v daném státě mimo své obvyklé bydliště, bez ohledu na (1) právní postavení této osoby; 

(2) příčiny migrace; nebo (3) délku pobytu či (4) to, zda je migrace dobrovolná či 

nedobrovolná.“7 Vzhledem k nenadefinovaným příčinám migrace lze tento pojem vnímat 

i jako nadřazený pojmu uprchlík. Ačkoli by se tyto pojmy neměly zaměňovat, pro 

usnadnění práce bude pojem migrant vnímán dle definice poskytnuté IOM a bude 

zahrnovat všechny osoby překračující hranice v rámci migračních cest včetně osob 

aspirujících na statut uprchlíka. 

  

 
3 Organizace spojených národů, Úmluva o právním postavení uprchlíků (Ženeva: OSN, 1951), 1, 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf. 
4 „Uprchlíci v číslech“, Člověk v tísni, 19. června 2020, navštíveno 10. července 2020, 

https://www.clovekvtisni.cz/migracni-statistiky-4518gp. 
5 „Slovníček pojmů“, Ministerstvo vnitra České republiky, navštíveno 10. července 2020, 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx. 
6  Člověk v tísni, „Uprchlíci v číslech“. 
7 „Reporting on migration and refugees: Guidelines for journalists“, Úřad vysokého komisaře OSN pro 

Uprchlíky, únor 2018, 2,  https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/02/Reporting-on-

Migration-and-Refugees_ENG-print.pdf (překlad autorky). 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf
https://www.clovekvtisni.cz/migracni-statistiky-4518gp
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx
https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/02/Reporting-on-Migration-and-Refugees_ENG-print.pdf
https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/02/Reporting-on-Migration-and-Refugees_ENG-print.pdf
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1. Balkánská migrační trasa 

Migrační trasa přes západní Balkán směřující do střední a západní Evropy je jednou 

z hlavních a nejvyužívanějších cest v historii novodobé migrační krize. Její počátky 

můžeme vidět již na přelomu let 2009 a 2010, kdy se migrační trendy proměnily na základě 

zavedení bezvízového cestování mezi EU a některými státy západního Balkánu, a cestování 

z tohoto regionu se stalo mnohem jednodušší.8 Zároveň na konec roku 2010 můžeme 

datovat i první protivládní protesty v Tunisku, které odstartovaly sérii nepokojů 

označovanou jako Arabské jaro, které v tomto případě zafungovalo jako spouštěč 

problémů a migrační vlny z Blízkého východu.9 Následky nepokojů v Sýrii a započaté 

občanské války zpočátku pocítilo především Turecko, které se muselo v řádu týdnů 

vypořádat s enormním přílivem uprchlíků. Následky konfliktu v Evropě na sebe nenechaly 

dlouho čekat, nicméně z počátku šlo spíše o pozvolné navyšování počtu osob 

přicházejících do Evropy. 

Právě v této době se pozice Balkánu v rámci migrační problematiky výrazně proměnila. 

Z dříve typicky vysílajících zemí postižených nedávnými válkami v 90. letech na země 

primárně tranzitního charakteru. Migrace obyvatel z tohoto regionu do zemí EU a jiných 

národností do tohoto regionu dále pokračovala, nicméně v celkovém počtu již netvořila 

většinu. Zatímco v roce 2009 pouze 10 % migrantů detekovaných v této oblasti bylo 

označeno jako „tranzitní“, tedy pouze procházející touto oblastí, v roce 2012 již šlo o 75 % 

celkového počtu migrantů zaznamenaných na této trase, směřujících dále do Evropy.10 

1.1. Vývoj do oficiálního uzavření trasy 

Hlavní podoba balkánské trasy se utvářela během roku 2014 a představovala 

prodloužení koridoru skrze Řecko, které migranti volili jako vstupní bod do Evropy a EU, 

a kudy se dále pokoušeli pokračovat přes nečlenské balkánské státy, Bývalou jugoslávskou 

 
8  Katherine Kuschminder, Julia de Bresser a Melissa Siegel, Irregular Migration Routes to Europe and 

Factors Influencing Migrants’ Destination Choice, (Maastricht: Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum, 2015), 46, https://migration.unu.edu/publications/reports/irregular-migration-routes-

to-europe-and-factors-influencing-migrants-destination-choices.html. 
9 Erin Blakemore, „What was the Arab Spring and how did it spread?“, National Geographic, 29. března 

2019, navštíveno 20. června 2020, https://www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/arab-

spring-cause/. 
10 Kuschminder, de Bresser a Siegel, Irregular Migration Routes, 46. 

https://migration.unu.edu/publications/reports/irregular-migration-routes-to-europe-and-factors-influencing-migrants-destination-choices.html
https://migration.unu.edu/publications/reports/irregular-migration-routes-to-europe-and-factors-influencing-migrants-destination-choices.html
https://www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/arab-spring-cause/
https://www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/arab-spring-cause/
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republiku Makedonie11 a Srbsko, do Maďarska, a následně dále do zemí západní Evropy. 

V tomto roce Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen FRONTEX) 

zaznamenala ve svých statistikách výrazný nárůst počtu osob cestujících směrem do EU. 

Oproti roku 2013 se počet migrantů pokoušejících se vstoupit na území EU přes země 

západního Balkánu zvedl z 40 000 na 66 000. Pomineme-li osoby pocházející z oblasti 

Balkánu (především obyvatele Kosova, kteří sami jako skupina zaznamenali nárůst oproti 

roku 2013 o 268 %), u národností nepocházejících z Evropy došlo k nárůstu o 35 %. 

Co se příslušníků jednotlivých zemí týče, největší zvýšení počtu osob agentura 

zaznamenala mezi Iráčany, Syřany a Afghánci. Nejvyšší počet přechodů osob bylo 

zaznamenáno přes hranici mezi Maďarskem a Srbskem, která tak zůstala stejně jako v roce 

2013 nejvytíženější v tomto regionu.12 

V roce 2015 se trasa přes západní Balkán stala primární tranzitní cestou pro migranty 

směřující do západní Evropy a do velké míry nahradila již zavedené trasy mezi severní 

Afrikou a EU přes Středozemní moře. Stalo se tak především kvůli zvýšené kontrole 

na pobřežních hranicích se státy EU, a také kvůli nedostatku lodí provozovaných 

libyjskými pašeráky na severním pobřeží Afriky.13 Zároveň je nutné zmínit další faktor, 

který nedílnou součástí přispěl k větší oblíbenosti trasy, a tím je její bezpečnost. Na rozdíl 

od dlouhých plaveb přes Středozemní moře, kde byl počet utonulých či pohřešovaných 

alarmující14, v případě Balkánské trasy šlo o poměrně krátkou cestu mezi Tureckem 

a řeckými ostrovy, která se dala překonat za výrazně kratší dobu, a hrozilo tak menší riziko 

utonutí.15  

V neposlední řadě je též důležité zmínit uzavření jedné části balkánské trasy, 

která směřovala přes turecko-bulharské hranice, o kterém rozhodl bulharský parlament 

v létě roku 2014. Na počátku roku 2015 zde dostavil 30 kilometrů dlouhý pohraniční plot 

 
11 dále v textu jako Makedonie; dnešní Severní Makedonie. 
12 Western Balkans: Annual Risk Analysis 2015, (Varšava: FRONTEX, květen 2015), 18-19, https://data. 

europa.eu/euodp/en/data/dataset/wb-ara-2015. 
13 Sai Felicia Krishna-Hensel, Migrants, Refugees, and the Media: The New Reality of Open Societies (Global 

Interdisciplinary Studies Series), (Londýn: Routledge, 27. května 2018), 81-110. 
14 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se zmiňuje o 3771 pohřešovaných osobách na základě dat 

poskytnutých lokálními kancelářemi organizace a místními vládami. Více viz. „Over 3,770 Migrants Have 

Died Trying to Cross the Mediterranean to Europe in 2015“, IOM, 31. prosincec 2015, navštíveno 19. června 

2020, https://www.iom.int/news/over-3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterranean-europe-2015 
15 Tomáš Jungwirth, „Balkánská trasa“, Encyklopedie migrace, 17. ledna 2017, navštíveno 20. června 2020, 

https://www.encyclopediaofmigration.org/balkanska-trasa/. 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wb-ara-2015
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/wb-ara-2015
https://www.iom.int/news/over-3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterranean-europe-2015
https://www.encyclopediaofmigration.org/balkanska-trasa/
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a nasadil dodatečné posily pověřené hlídáním hranice.16 

S ohledem na výše zmíněné důvody se počet migrantů využívajících trasu v tomto roce 

rapidně navýšil na 764 033 osob.17 Situace si nutně žádala reakci. Zatímco země 

nacházející se na balkánské trase se snažily organizovat vhodnou registraci, ubytování,  

dopravu do dalších států a další nutnou podporu pro ty, kteří vstoupili na jejich území, 

každodenní příliv migrantů se neustále zvyšoval. Na poli evropské politiky stále 

nedocházelo k jednotnému konsensu, jak se situací naložit. Řada zdánlivě 

nekoordinovaných opatření se nakonec projevila ve formě dvou naprosto odlišných a 

protichůdných verzí řešení krize. Na jedné straně stál německý návrh podporovaný velkým 

počtem států EU. Požadoval řízenou migraci prostřednictvím dohody s Tureckem 

a zavedení mechanismu přemisťování uprchlíků dle kvót. Druhou stranu v podstatě 

představovala Visegrádská skupina, odmítající se zapojovat do případného umisťování 

uprchlíků na své území a požadující zcela uzavřít hranice podél trasy západního Balkánu.18 

Proti migraci laděné Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem nehodlalo nečinně čekat 

v patové situaci. Po hlasité veřejné debatě rozhodlo v létě postavit po celé délce 

maďarsko-srbských hranic 160 km dlouhý pohraniční elektrický plot, doplněný o kamery 

a pohraniční stráž. 15. září 2015 tak oficiálně uzavřelo tuto hranici.19 Prakticky neprodyšné 

maďarské hranice měly za následek změnu směru trasy tak, že většina migrantů musela 

zvolit cestu do EU přes Chorvatsko. 

Ačkoli je velmi složité na mapě zachytit přesný průběh neustále se proměňující trasy, 

následující mapy nabízí alespoň vhodné srovnání, jak se cesta proměnila na podzim roku 

2015. 

  

 
16  Krishna-Hensel, Migrants, Refugees, and the Media, 81-110. 
17 „Migratory routes: Western Balkan route“, FRONTEX. European Border and Coast Guard Agency, 2018, 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route/. 
18 Senada Šelo Sabič a Sonja Borič, At the Gate of Europe: A Report on Refugees on the Western Balkan 

Route, (Záhřeb: Friedrich Ebert Stiftung Office Zagreb, 2016), 4, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ 

kroatien/13059.pdf. 
19 Alastair Jamieson, „Far-right mayor hails success of Hungary-Serbia border fence,“ NBCNews, 2. května 

2018, navštíveno 20. června 2020, https://www.nbcnews.com/news/world/far-right-mayor-hails-success-

hungary-serbia-border-fence-n868676. 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/13059.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/13059.pdf
https://www.nbcnews.com/news/world/far-right-mayor-hails-success-hungary-serbia-border-fence-n868676
https://www.nbcnews.com/news/world/far-right-mayor-hails-success-hungary-serbia-border-fence-n868676
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Mapa č. 1: Naznačení původní podoby trasy a výstavby pohraničního plotu 

 

Zdroj: ECHO, „Refugee Crisis - Western Balkan route - ECHO Daily Map | 09/09/2015“, Reliefweb, 10. září 

2020, https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-echo-daily-map-09092015. 

  

https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-echo-daily-map-09092015
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Mapa č. 2: Podoba trasy po uzavření srbsko-maďarské hranice 

 

Zdroj: ECHO, „Refugee Crisis - Western Balkan route │Syria Regional Crisis - ECHO Daily 

Map | 05/11/2015“, Reliefweb, 6. listopad 2020, https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-

balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015. 

Na mapě č. 1 je možné vidět červeně vyznačený směr původní trasy a žlutě místo jejího 

narušení v podobě výstavby výše zmíněného plotu na srbsko-maďarských hranicích. 

Mapa č. 2 již zobrazuje podobu trasy a její odklon po uzavření této hranice. Zároveň je 

možné porovnat počet osob denně přicházejících na území jednotlivých států. Zatímco 

v srpnu byl průměrný počet těchto osob okolo 2 000 až 3 000 ve všech státech na trase, na 

konci října se počty v Řecku a Makedonii vyšplhaly k 6 000 až 7 000 osob, v případě 

Srbska šlo dokonce průměrně o 9 000 osob denně. 

https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015
https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015
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Přestože došlo k narušení trasy na maďarské hranici a bylo nutné pokračovat 

přes Chorvatsko, řada migrantů se vzápětí po překročení hranic snažila vracet na území 

Maďarska. Chorvatsko zde bylo nakonec nuceno cestu přesměrovat přímo do Slovinska, 

vzhledem k tomu, že Maďarsko se v reakci na výše zmíněné rozhodlo zbudovat plot 

i na 348kilometrové maďarsko-chorvatské hranici o pouhý měsíc později 

(16. října 2015).20 Další krok, jenž vedl k omezení využívání balkánské trasy, a který přišel 

prakticky okamžitě v reakci na maďarské uzavření hranic, bylo uzavření chorvatsko-

srbských hranic 20. září 2015. To zastavilo veškerou nákladní dopravu ze Srbska, 

které reakci okamžitě opětovalo a Chorvatsko zareagovalo uzavřením své hranice i pro 

osobní dopravu. Situace se normalizovala během několika dní, nicméně poukázala na to, 

jak jsou vztahy mezi bývalými jugoslávskými republikami stále velmi křehké.21 Během 

následujících týdnů se státy shodly a 3. listopadu 2015 se podařilo domluvit na dohodě o 

transportu uprchlíků z města Šid v Srbsku přímo do Slavonského Brodu v Chorvatsku. 

Situace se tak v tomto místě stabilizovala, migranti již nepřekračovali hranice pouze pěšky 

a byli vysíláni zadarmo vlakem přímo do přijímacího centra v Slavonském Brodě. 

Zde je již čekal registrační proces a přejezd autobusem či vlakem do hraničního města 

Mursko Središce nebo do městečka Dobova ve Slovinsku.22 Na hranicích se Slovinskem 

spolupráce také neprobíhala podle plánu. 11. listopadu 2015 začalo Slovinsko stavět 

na hranicích s Chorvatskem plot a o pár dní později přijalo opatření, ve kterém dovolovalo 

vstup na území Slovinska pouze těm migrantům, kteří byli ze zemí, kde „probíhá ozbrojený 

konflikt“.23 Stejné opatření následně přijaly i další země západního Balkánu – Chorvatsko, 

Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. 

K reakci došlo i ze strany Německa. To se rozhodlo omezit počet žadatelů o azyl v zemi 

a v lednu 2016 začalo povolovat vstup pouze těm migrantům, kteří chtěli požádat o azyl 

právě v Německu. Tento krok následovalo Rakousko a spustilo řetězovou reakci od 

Slovinska, Chorvatska, Srbska až po Makedonii, která se pokusila uzavřít své hranice 

s Řeckem.24 Brzy poté se Rakousko rozhodlo nastavit limit žádostí o azyl na 80 denně 

 
20 Vladislava Stoyanova a Eleni Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries in Europe During 

and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis, (Boston: Brill | Nijhoff, 2019), 94, https://books.google. 

cz/books/about/The_New_Asylum_and_Transit_Countries_in.html?id=wC43uQEACAAJ&redir_esc=y. 
21 Stoyanova a Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries, 94. 
22 Šelo Sabič a Borič, At the Gate of Europe, 13. 
23 Stoyanova a Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries, 95. 
24 Ibid.  

https://books.google.cz/books/about/The_New_Asylum_and_Transit_Countries_in.html?id=wC43uQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.cz/books/about/The_New_Asylum_and_Transit_Countries_in.html?id=wC43uQEACAAJ&redir_esc=y
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a maximální počet migrantů, kterému bude denně umožněn příchod na území Rakouska 

na 3200.25 Všechna výše zmíněná opatření eskalovala v únoru 2016 ve schůzi hlav 

policejních složek Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Makedonie. Státy se 

v patnáctibodovém plánu shodly, že migrační tok na trase západního Balkánu musí být 

v co největší míře omezen. Plán obsahoval nutnost zavedení jednotného registračního 

formuláře, který bude vydávat Makedonie jakožto první tranzitní signatářský stát, a který 

budou policejní oddělení v dalších státech při průchodu osoby průběžně potvrzovat.26 

Bylo rozhodnuto, že bude dovolen vstup pouze těm osobám, které budou splňovat pravidla 

Schengenského hraničního kodexu, tedy mít platné cestovní dokumenty, víza nebo 

povolení k pobytu. Povolení pro vstup měl být zajištěno i pro ty osoby, které přichází 

z válkou zasažených oblastí, které potřebují mezinárodní ochranu, a zároveň dokáží 

prokázat svou národnost a vlastní registrační formulář vydaný řeckými autoritami.27 

Tyto podmínky měly být kontrolovány a za předpokladu, že osoba poskytne nepravdivé 

údaje nebo bude odmítat spolupracovat při registračním postupu, nebude jí povolen vstup 

do země. V neposlední řadě dokument zavazoval policejní úřady všech států dohody 

k výměně všech podstatných informací vztahujících se k implementaci tohoto dokumentu 

a informací ohledně aktuální situace v souvislosti s migrační krizí.28 Dokument tak zajistil 

poměrně širokou regionální spolupráci a opět přispěl k znesnadnění průchodu touto oblastí. 

V reakci na to 24. února uspořádalo Rakousko ve Vídni summit ministrů zahraničních 

věcí a ministrů vnitra Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Albánie, BaH, Makedonie, 

Kosova a Srbska. Summit potvrdil dříve dohodnutá opatření vedoucích policejních složek 

a požadoval společné standardy a přísnější uplatňování vstupních kritérií.29 Výše zmíněná 

pravidla, společně se stále se snižujícími počty přijímaných za den napříč všemi aktéry, 

vyvolaly protesty na řecko-makedonských hranicích. Migranti prorazili makedonskou 

hraniční barikádu a místní policie byla nucena použít slzný plyn. Následující dva dny byla 

hranice zcela uzavřena a nikomu nebyl umožněn průchod.30 

  

 
25 Stoyanova a Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries, 95. 
26 Joint Statement of Heads of Police Services from the Meeting held in Zagreb, Croatia, on 18th February 

2016, (Záhřeb: 18. února 2016), 1, https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2016/02/ 

18.2.2015_joint_statement.pdf. 
27 Joint Statement of Heads of Police Services, 2. 
28 Ibid., 3. 
29 Šelo Sabič a Borič, At the Gate of Europe, 5. 
30 Ibid., 4. 

https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2016/02/18.2.2015_joint_statement.pdf
https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2016/02/18.2.2015_joint_statement.pdf
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7. března 2016 Evropská rady uspořádala summit společně se svým Tureckým 

protějškem s cílem najít vhodný způsob spolupráce v souvislosti s enormním přílivem 

migrantů. Šlo již o třetí setkání od podzimu 2015 za účelem prohloubení spolupráce mezi 

státy a vedlo k úspěšnému odsouhlasení dohody.31 Státy na balkánské trase reagovaly 

na summit následující den, kdy oficiálně zavřely své hranice a uvedly, že budou přijímat 

osoby pouze na základě výše uvedených kritérií, čímž v podstatě uzavřely tuto trasu.32 

Dohoda mezi EU a Tureckem byla podepsána 18. března 2016. Výsledkem bylo oficiální 

prohlášení hlav států a předsedů vlád států EU, že nepravidelné vlny migrantů cestujících 

po trase západního Balkánu tímto oficiálně skončily. 33 Na základě této dohody měli být 

od 20. března nelegální migranti mířící z Turecka na řecké ostrovy navráceni zpět. 

Zároveň ale měli být nadále řádně zaregistrováni a všechny žádosti o azyl měly být 

zpracovány řeckými orgány v souladu se směrnicí o azylovém řízení a ve spolupráci s 

UNHCR. V případě, že se migranti rozhodli žádost o azyl nepodat nebo jejich žádost bude 

v budoucnu shledána jako nedůvodná, dojde k jejich navrácení do Turecka.34 Dále za 

každého navráceného Syřana z řeckých ostrovů do Turecka měl být na oplátku jeden 

umístěn z Turecka do EU. V neposlední řadě Turecko mělo přijmout nezbytná opatření, 

aby zamezilo otevření nových námořních nebo pozemních tras pro nelegální migraci 

z Turecka do EU, a za tímto účelem spolupracovat se svými sousedními státy a EU.35 

Touto dohodou tak byla trasa přes západní Balkán považována za definitivně uzavřenou. 

1.2.  Následný vývoj a vytvoření nové trasy 

Ačkoli došlo z oficiálního hlediska k uzavření trasy a k výraznému zvýšení kontrol 

na hranicích, lidé se stále snažili najít jakoukoli možnou cestu přes Řecko a dále skrz státy 

západního Balkánu v naději na bezpečný a důstojný život v Evropě. Ať byla přijatá 

opatření považována za jakkoli účinná, na trase stále zůstává lapeno velké množství 

migrantů bez jakékoli možnosti bezpečné a legální cesty do severní a západní Evropy. 

 
31 „EU-Turkey statement, 18 March 2016,“ European Council, 18. března 2016, navštíveno 20. června 2020, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 
32 Šelo Sabič a Borič, At the Gate of Europe, 3. 
33 Stoyanova a Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries, 96. 
34 „Dohoda EU s Tureckem, 18. března 2016“, Vláda České republiky, 19. března 2016, navštíveno 20. června 

2020, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/dohoda-eu-s-tureckem--18--brezna-

2016-148971/. 
35  Ibid. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/dohoda-eu-s-tureckem--18--brezna-2016-148971/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/dohoda-eu-s-tureckem--18--brezna-2016-148971/


 

 

15 
 

 

Co víc, pašerácký systém vybudovaný v této oblasti na situaci jen profituje – omezené 

legální cesty a hrůzné podmínky v přeplněných kempech na řeckých ostrovech nebo na 

hranicích s EU v Srbsku či BaH pašerákům přímo nahrávají. Zavření trasy společně 

s dohodou EU-Turecko dovedlo širokou veřejnost i některé politiky k tomu, že situace 

tak byla vyřešena. Skutečnost je nicméně taková, že stále zůstává naléhavou záležitostí 

potřeba zavést nový udržitelný systém, který migrantům umožní přístup k řádné ochraně 

v zemích EU.36 

1.2.1. Situace v Řecku 

Po uzavření balkánské trasy a implementaci dohody mezi EU a Tureckem nadále 

připlouvali, ač v mnohem menším množství, migranti na řecké ostrovy. Přestože dle 

dohody měli být všichni „nevyhovující migranti“ navráceni zpět do Turecka, došlo k tomu 

od momentu implementace dokumentu přibližně do poloviny března roku 2019 pouze 

u 1 842 osob z více než 92 500.37 Řecko nemilosrdně uvalilo restrikce na nově příchozí 

a limitovalo jejich pobyt pouze na ostrovy na východě Egejského moře, kde čekali, 

dokud jejich registrace a žádost o azyl nebude vyřízena. V důsledku těchto opatření došlo 

k přelidnění pěti hlavních přijímacích center nacházejících se na ostrovech Lesbos, Chios, 

Samos, Leros a Kos. Nejhorší situace nastala na ostrově Samos, kde bylo více než 

4 000 migrantů ubytováno v a kolem kempu, který byl navržen tak, aby hostil pouze 

648 osob. Nadále také stoupal počet osob překračujících hranice Řecka po souši. Tento 

počet se v roce 2018 ztrojnásobil.38 Vzhledem k tomu, že dohoda mezi EU a Tureckem se 

nevztahovala na ty, kteří vstoupili do Řecka po souši, ale pouze na ty, co se připlavili na 

ostrovy, nebyli tito migranti navracováni do Turecka. Zvládnou-li riskantní přechod přes 

řeku Evros, volně se dostávají do evropského prostoru a mohou tak po „uzavřené trase“ 

pokračovat dále. 

Systém EU pro přerozdělování uprchlíků, který byl schválen již v září 2015 na dobu 

dvou let, měl nejen Řecku ulehčit situaci a odlehčit tak již přetížený imigrační systém. 

Na základě kvót, které byly jednotlivě stanoveny pro všechny členské státy 

 
36 Manos Moschopoulos, „The “Balkan Route” Three Years after Its Closure“ IEMed: Mediterranean 

Yearbook 2019, Strategic Sector: Culture & Society (2019): 311-314, https://www.iemed.org/recursos-

compartits/pdfs/Balkan_Route_Migrations_Closure_Manos_Moschopoulos_IEMed_MedYearbook2019.pd

f. 
37 Ibid.  
38 Ibid. 

https://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/Balkan_Route_Migrations_Closure_Manos_Moschopoulos_IEMed_MedYearbook2019.pdf
https://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/Balkan_Route_Migrations_Closure_Manos_Moschopoulos_IEMed_MedYearbook2019.pdf
https://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/Balkan_Route_Migrations_Closure_Manos_Moschopoulos_IEMed_MedYearbook2019.pdf
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dle nejrůznějších posuzovaných kategorií (počet obyvatel apod.), měly státy přijmout jim 

určený počet uprchlíků. Jakkoli dobrý a ambiciózní plán byl, z celkového počtu 120 000 

žadatelů bylo do počátku roku umístěno pouhých 30 % z nich. Přičinění na tom mají i státy 

Visegrádské čtyřky, které kvóty bojkotovaly. Polsko a Maďarsko zcela, Česká republika 

přijala pouhých 12 uprchlíků z celkového počtu 2 691.39 Slovensko nakonec ve strachu 

z žaloby nevelkou skupinu uprchlíků přijalo. Po ukončení relokačního systému na podzim 

roku 2017 pro většinu zbývajících uprchlíků v Řecku přestala fungovat legální cesta, jak 

získat ochranu v některé ze zemí EU, vyjma specifických případů, jakým může být např. 

opětovné sloučení rodiny. 

1.2.2. Situace v Chorvatsku 

Poté, co Maďarsko vybudovalo svůj hraniční plot, v Srbsku tak účinně znemožnilo 

legální překročení hranice a žádost o azyl v EU. Většina migrantů se místo  

v tranzitu přes Balkán pokusila pokračovat v cestě přes Chorvatsko. Po uzavření balkánské 

trasy zintenzivnily chorvatské úřady své hraniční kontroly a zatlačování migrantů zpět 

na území Srbska se stalo běžnou praktikou. Zároveň se stále častěji objevovaly případy 

migrantů překonávající chorvatské hranice z BaH. Stejně jako u hranic se Srbskem se 

místní pohraniční stráž nebála v případě potřeby použít sílu. 

Překračování hranic se tak stalo ještě nebezpečnější, o čemž svědčí příběh Madiny 

Hussiny. V listopadu 2017 byla šestiletá Madina sražena projíždějícím vlakem potom, 

co celou její rodinu chorvatští pohraničníci donutili k pochodu zpět do Srbska 

po vlakových kolejích.40 Případ Madiny bohužel není ojedinělý. Existuje řada zpráv o 

podobných případech, kdy došlo k úmrtí při nebezpečném přechodu hranic. Ještě častěji se 

pak objevují zprávy a svědectví od samotných migrantů snažících se překročit chorvatské 

hranice, které popisují fyzickém násilí ze strany chorvatské pohraniční policie.41 

Chorvatské ministerstvo vnitra podobné zprávy odmítá. Oficiálně prohlašuje, že policie 

pouze vykonává svou službu a dělá vše pro to, aby migranti nelegálně nevstupovali 

 
39 Jan Voborský, „Evropský systém uprchlických kvót skončil. Nahradí ho Dublin IV?“, Amnesty 

International, 9. května 2018, navštíveno 22. června 2020, https://www.amnesty.cz/news/4221/evropsky-

system-uprchlickych-kvot-skoncil-nahradi-ho-dublin-iv. 
40 Ibid. 
41  Karolina Augustova, Anaïs Thévenot, Jack Sapoch a Alba Diez Arrea „Border violence on the balkan 

route: People trying to reach asylum in the eu violenty pushed from croatia and slovenia to serbia and bosnia-

herzegovina“ No name kitchen, leden 2019, 5-7 http://www.nonamekitchen.org/wp-

content/uploads/2019/01/Finished-Border-Violence-on-the-Balkan-Route.pdf. 

https://www.amnesty.cz/news/4221/evropsky-system-uprchlickych-kvot-skoncil-nahradi-ho-dublin-iv
https://www.amnesty.cz/news/4221/evropsky-system-uprchlickych-kvot-skoncil-nahradi-ho-dublin-iv
http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/01/Finished-Border-Violence-on-the-Balkan-Route.pdf
http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/01/Finished-Border-Violence-on-the-Balkan-Route.pdf
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na území EU. Ministerstvo rovněž uvedlo, že je možné, že v příhraniční oblasti se stále 

vyskytují nášlapné miny a prohlásilo, že právě kvůli výbušninám doprovázela chorvatská 

policie migranty do bezpečí zpět mimo území EU. Ministerstvo popírá, že by oběti byly 

jakkoli vystaveny násilí chorvatskou pohraniční policií.42 Chorvatsko se v tomto ohledu 

dočkalo i unijní podpory. Ve svém sdělení Evropská komise uvedla, že „Komise aktivně 

podporuje chorvatské úsilí o zajištění plného dodržování základních práv na hranicích.“43 

Celkově se dá podpora EU, která si je vědoma pozice Chorvatska jakožto nárazníkového 

státu, za poměrně štědrou. V období od roku 2015 do podzimu 2019 EU poskytla 

na podporu snadnějšího zvládání migrace a ochrany hranic 40 milionů eur z Azylového, 

migračního a integračního fondu (AMIF) a z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) 

přes 90 milionů eur, celkem tedy více než 131 milionů eur.44 

 

 

2. Bosna a Hercegovina 

BaH společně s Černou Horou a Albánií na počátku migrační krize v podstatě stály 

mimo hlavní koridor balkánské trasy. Na rozdíl od vytíženého Srbska a dalších států 

balkánské trasy, do kterých na podzim roku 2015 zamířilo až 9 000 osob denně, do BaH 

migranti mířily spíše v desítkách či stovkách a primárně tuto zemi pro tranzit do západní 

Evropy nevyhledávali.45 V září roku 2015 zažila BaH první šok v podobě maďarského 

rozhodnutí vystavět na hranicích se Srbskem pohraniční plot. V souvislosti s tím narůstalo 

znepokojení, že právě kvůli tomuto rozhodnutí dojde ke změně balkánské trasy 

a dojde k odklonu skrze BaH. Bosenští představitelé v srpnu 2015 varovali, že BaH 

nedisponuje dostatečnou kapacitou k úspěšnému zvládnutí většího přílivu migrantů.46 

 
42 Zoran Arbutina, „Croatia denies rights violations ahead of Merkel visit,“ DW, 17. května 2019, navštíveno 

27. června 2020, https://www.dw.com/en/croatia-denies-rights-violations-ahead-of-merkel-visit/a-

48780994. 
43 Lovorka Šošić, Sara Kekuš a Antonia Pindulić, „Croatia’s violent pushbacks of refugees and asylum-

seekers,“ Opendemocracy, 5. listopad 2019, navštíveno 27. června 2020, 

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/croatias-violent-pushbacks-of-refugees-and-

asylum-seekers/. 
44 „Managing migration: EU Financial Support to Croatia“, ec.europa.eu, říjen 2019, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/201910_managing-migration-eu-financial-support-to-croatia_en.pdf. 
45 ECHO, „Refugee Crisis - Western Balkan route│Syria Regional Crisis - ECHO Daily Map | 05/11/2015“, 

Reliefweb, 6. listopadu 2020, navštíveno 29. června 2020, https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-

western-balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015 
46 Krishna-Hensel, Migrants, Refugees, and the Media, 81-110. 

https://www.dw.com/en/croatia-denies-rights-violations-ahead-of-merkel-visit/a-48780994
https://www.dw.com/en/croatia-denies-rights-violations-ahead-of-merkel-visit/a-48780994
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/croatias-violent-pushbacks-of-refugees-and-asylum-seekers/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/croatias-violent-pushbacks-of-refugees-and-asylum-seekers/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201910_managing-migration-eu-financial-support-to-croatia_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201910_managing-migration-eu-financial-support-to-croatia_en.pdf
https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015
https://reliefweb.int/map/world/refugee-crisis-western-balkan-route-syria-regional-crisis-echo-daily-map-05112015
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V té době měla BaH k dispozici pouze jedno imigrační centrum a jedno azylové středisko 

s velmi omezenými kapacitami. Přestože se tento scénář nenaplnil, dokázal vyvolat reakci 

jak jednotlivců, tak i nevládních a neziskových organizací, které se rozhodly okamžitě na 

místě mobilizovat a zapojit při pomoci migrantům, vědomy si nedávné historie a situace 

v 90. letech, kdy právě bosenští uprchlíci byli plně závislí na pomoci zbytku světa.47 

Mimo hlavní dění setrvala BaH v podstatě až do února a března 2016, 

tedy do doby přijetí patnáctibodového plánu a uzavření hranic států na hlavní balkánské 

trase. Do dění se představitelé BaH zapojily na summitu ve Vídni, na který přijali pozvání. 

I přes fakt, že trasa byla považována za oficiálně uzavřenou, se na balkánský poloostrov 

nadále dostávaly tisíce migrantů, které byly nuceny přizpůsobit svou cestu nově 

zavedeným opatřením. Přirozeně tak situace dala za vznik novým podobám tras.  

Nová cesta se přesunula směrem k západnímu pobřeží balkánského poloostrova, již míjela 

Srbsko a procházela z Albánie přes Černou Horu do BaH.48 Samozřejmě není možné 

mluvit výhradně o této trase, hlavní koridor v roce 2016 stále mířil přes Srbsko, ale 

následně se stáčel do BaH. V případě tohoto směru trasy šlo i o migranty, kteří již několik 

týdnů či měsíců strávili na území Srbska, ale nenašly vhodná východiska, jak přes zavřené 

hranice pokračovat dále. Proto se rozhodly přesunout do BaH, kde stále byla naděje  

na další posun vstříc zemím západní Evropy. 

2.1.  Počátky migrační vlny 

Průzkumy provedené během roku 2017 naznačovaly, že docházelo ke vstupu a pohybu 

migrantů uvnitř země vcelku sporadicky. V daný rok BaH zaregistrovala pouze okolo 

1 000 příchozích osob.49 Ve většině případů navíc šlo o osoby, které se na území BaH příliš 

nezdržovaly a snažily se co možná nejrychleji pokračovat dále do Evropy. BaH tak sloužila 

především jako tranzitní země na cestě do EU.  

Již v roce 2018 ale příslušné úřady v BaH zaznamenaly výrazný nárůst v počtu 

příchozích nelegálních migrantů do země. Ve spolupráci s IOM zaregistrovaly za rok 2018 

 
47 Krishna-Hensel, Migrants, Refugees, and the Media, 81-110. 
48 IOM, „Flow Monitoring Surveys Analysis - Bosnia and Herzegovina 2018“, IOM South-Eastern Europe, 

Eastern Europe and Central Asia, 11. září 2018, https://rovienna.iom.int/publications/flow-monitoring-

surveys-analysis-bosnia-and-herzegovina-2018 
49 „Flow monitoring“, Migration.iom.int, navštíveno 1. července 2020, https://migration. 

iom.int/europe?type=arrivals 

https://rovienna.iom.int/publications/flow-monitoring-surveys-analysis-bosnia-and-herzegovina-2018
https://rovienna.iom.int/publications/flow-monitoring-surveys-analysis-bosnia-and-herzegovina-2018
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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celkem 24 067 osob.50 Konkrétně na počátku roku v období od ledna do června 

zaznamenaly celkem 8 034 osob. V porovnání se stejným obdobím v roce 2017 jde 

o dvacetinásobek.51 Na základě průběžných měsíčních dat bylo zřejmé, že počty se 

postupně navyšovaly. Nejvíce osob v rámci tohoto zkoumaného období bylo zaznamenáno 

na počátku června, kdy během týdne od pondělí 4. června došlo k registraci až 738 osob. 

Nejčastěji deklarovanými národnostmi mezi migranty byli Pákistánci (téměř třetina 

celkového počtu), Syřané (17 %) a Afghánci (13 %).52 Je zajímavé se na hodnoty podívat 

z celoevropského hlediska. Od roku 2016, kdy dosáhl počet osob přijíždějících do Evropy 

svého maxima, se číslo postupně snižovalo, zatímco na Balkáně, konkrétně právě v BaH 

se počet každoročně zvyšoval. V roce 2019 BaH dosáhla na 29 196 zaregistrovaných osob 

v zemi.53 Navyšující se počet jasně poukazoval na časté využívání nově vzniklé trasy 

zahrnující tento stát. IOM se společně s bosenskými úřady pokusily zmapovat vnitrostátní 

trasy, které migranti pro přesun používali. 

  

 
50 Ibid. 
51 „Mixed Migration Flows In The Mediterranean: Compilation of Available Data and Information“, IOM, 

červen 2018,  https://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_June_2018.pdf 
52 IOM, „Mixed Migration Flows In The Mediterranean“.  
53 IOM, „Flow monitoring“. 

https://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_June_2018.pdf
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Mapa č. 3: Podoba tras v Bosně a Hercegovině 

 

Zdroj: IOM, „Flow monitoring“, Migration.iom.int, https://migration.iom.int/europe?type=arrivals, (autorky 

výřez z mapy). 

Výřez z interaktivní mapy spravované IOM poskytuje přehledný náhled tras v BaH. 

Světle červenou barvou jsou vyznačeny cesty, které migranti převážně využívali. 

Jak je z mapy patrné, jako častý vstupní bod z Makedonie na území BaH zaznamenaly obci 

Aranđelovo v těsné blízkosti hraničního přechodu Ilino Brdo. Dále trasa pokračovala přes 

města Trebinje, Gacko a Foča do Sarajeva. V Sarajevu se dle pozorování trasa větvila na 

dvě cesty. První mířila přes Konjic a Mostar k hranicím v Chorvatsku, kde se migranti 

pravděpodobně snažili překonat hranice do prostoru EU. Druhá pokračovala vnitrozemím 

BaH přes Bugojno a Livno a dále na sever podél chorvatských hranic. 

  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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Častými cíli na této větvi byla města Bihać a Velika Kladuša, obě v blízkosti hranic 

s Chorvatskem.54 Z uvedených měst migranti podnikaly často neúspěšné pokusy 

o překonání hranice a pokračování na své cestě dále. Speciální zpráva ombudsmana, 

který analyzoval situaci v regionu, poukazuje i na další dvě alternativní trasy. Jde o cesty 

umožňující migrantům pobývajícím v Srbsku, kteří v zemi uvízli, pokračovat dále na cestě 

do zemí EU. Cesty směřují do města Bijeljina a do měst Višegrad a Zvornik.55 

V případě kterékoli z tras šlo téměř vždy o osoby, které do Bosny a Hercegoviny 

vstupovaly bez platných cestovních dokumentů a na místech, které nebyly určeny 

k překračování hranic. Stejně jako v Srbsku se zde mluví o smíšené migraci.56 

Mezi osobami byli cizinci hledající lepší podmínky k životu, ekonomičtí migranti, 

a zároveň cizinci hledající útočiště, respektive místo, kde požádají o azyl a mezinárodní 

ochranu a získají statut uprchlíka.57 Výrazné navýšení počtu osob přicházejících do země 

zastihlo BaH nedostatečně připravenou v řadě ohledů. Nastalá situace jasně poukázala 

na nedostatky v systému ochrany hranic a regulace migrace a naznačila možnou hrozbu 

pro veřejnou bezpečnost a mír. 

2.2.  Reakce BaH a mezinárodních organizací 

BaH již v roce 2016 v reakci na migrační krizi představila svou Strategii v oblasti 

migrace a azylu a akční plán pro období let 2016–2020. Ve strategii definovala 4 klíčové 

principy při vytváření migrační politiky – princip zákonnosti, zabezpečení státu a jeho 

občanů, princip integrace a kooperace. Věnovala se v ní nadefinování hlavní faktorů, který 

by mohly ovlivnit plánování konkrétních opatření a činností příslušných institucí 

v souvislosti se zvládáním vzestupné migrační v zemi. Je důležité zmínit, že již v tomto 

dokumentu si byl stát vědom své geograficky strategické pozice. V dokumentu je zmíněno, 

že vzhledem ke sdílení hranic se Srbskem a Černou Horou bude nutné v nadcházejícím 

období přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci nedovolené migrace a k ochraně 

státní hranice. Také si BaH uvědomovala, že by mohla do budoucna i v souvislosti 

 
54 IOM, „Flow monitoring“. 
55 Nives Jukić, Ljubinko Mitrović a Jasminka Džumhur, Special report on situation in the area of migrations 

in Bosnia and Herzegovina (Banja Luka: The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and 

Herzegovina, 2018), 40, https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2019 

010713545979eng.pdf  
56 „Mixed migration“ viz. Jukić, Mitrović a Džumhur, Special report on situation, 40. 
57 Ibid. 

https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2019010713545979eng.pdf
https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2019010713545979eng.pdf
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s prevencí migrace do EU sehrávat mnohem důležitější a náročnější úlohu.58 Přestože BaH 

přijala strategický plán s vcelku jasnou představou o budoucím vývoji, reakce na 

prokazatelně se navyšující počet příchozích osob na sebe nechala velmi dlouho čekat. 

O dva roky později se stát již potýkal se sílící migrační vlnou a lidé přebývali na ulicích 

a v provizorních kempech.59 Ze situace vyplývalo, že se pověřené organizace a úřady 

na situaci navzdory plánování nedostatečně připravily. 

V květnu 2018 obdrželi bosenská ministryně pro lidská práva a uprchlíky Semiha 

Borovac a ministr bezpečnosti Dragan Mektić oficiální dopis od Komisařky pro lidská 

práva Dunji Mijatović adresující problémy spojené se sílící migrací v BaH a nutnost jejich 

řešení. Ještě v květnu Rada ministrů BaH implementovala Akční plán pro mimořádná 

opatření k řešení potřeb ve vztahu k současné situaci uprchlíků a migrantů a v souvislosti 

se situací oficiálně požádala o pomoc EU.60 Evropská komice situaci sledovala a 

považovala za nutné pomoci zlepšit humanitární situaci v místě.61 První část financování 

proběhla okamžitě v červnu 2018. Do té doby byla většina činností týkajících se zajištění 

péče a zřízení přijímacích středisek pro migranty omezena na vyjednání mezi místními 

úřady, kantony, státem na straně jedné a agenturami OSN a orgány EU na straně druhé.62 

Hlavní úskalí, se kterým se financování z EU potýkalo, byla celková politická nestabilita 

státu. Vzhledem ke své pozici během válečných konfliktů a etnických čistek v 90. letech, 

byla BaH po uzavření Daytonské dohody pod mezinárodním protektorátem. Pod ním mělo 

ve spolupráci s mezinárodními organizacemi docházet k přenášení pravomocí na nově 

vznikající bosenské instituce.63 Právě kvůli tomu v BaH existuje dodnes velký počet aktérů 

zasahujících do řízení státu, kteří narušují možnost státu komplexně reagovat na problémy 

 
58 Ministry of Security of Bosnia and Hercegovina, Strategy in the area of migrations and asylum and action 

plan for the period 2016-2020 (Sarajevo: MoS, březen 2016), 13-17, 

https://bih.iom.int/sites/default/files/Strategy/Strategija%20ENG%202016.pdf. 
59 „UN country team operational update refugee - Bosnia and Hercegovina: 01 - 31 May 2018“ Public 

Information Management Office UNHCR, navštíveno 10. července 2020, 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63998. 
60 Ibid.  
61 „EU provides humanitarian aid for refugees and migrants in Bosnia and Herzegovina“, Press release of  

European Commission, 29. listopadu 2018, navštíveno 10. července 2020, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6593. 
62 Nidžara Ahmetašević a Gorana Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina in 2018: Stuck 

in the corridors to the EU (Sarajevo: Heinrich Böll Foundation, 2019), 6, 

https://ba.boell.org/sites/default/files/people_on_the_move_in_bosnia_and_herzegovina_-_21-02-2019_-

_web.pdf. 
63 Mgr. Michal Klusák, „Mezinárodní protektoráty“, Společenskovědní časopis E-polis, 15. června 2008, 

navštíveno 10. července 2020,  http://www.e-polis.cz/clanek/mezinarodni-protektoraty.html. 

https://bih.iom.int/sites/default/files/Strategy/Strategija%20ENG%202016.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6593
https://ba.boell.org/sites/default/files/people_on_the_move_in_bosnia_and_herzegovina_-_21-02-2019_-_web.pdf
https://ba.boell.org/sites/default/files/people_on_the_move_in_bosnia_and_herzegovina_-_21-02-2019_-_web.pdf
http://www.e-polis.cz/clanek/mezinarodni-protektoraty.html
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a krize a nést za ně plnou odpovědnost. Přičteme-li k tomu velkou míru korupce uvnitř 

státu, máme důvody, proč EU došla k rozhodnutí nasměřovat své finance skrze 

mezinárodní organizace IOM, UNHCR a Dětský fond OSN (dále jen UNICEF) namísto 

místních úřadů.64 Tímto rozhodnutím nicméně EU neúmyslně vytvořila situaci, ve které 

bylo jednoduché přehazovat vinu mezi jednotlivými aktéry, kteří se podíleli na zjišťování 

péče o migranty. Místní úřady sice mohly být zodpovědné za ubytování a další péči, 

nicméně evropské peníze k tomu určené držely v rukou mezinárodní organizace. 

Jakmile došlo k jakékoli kritické situaci, šlo o praktickou výmluvu pro nečinnost 

a přenesení odpovědnosti na druhé.65 

2.3.  Klíčové problémy  

Vzhledem k výše popsané situaci, ve které se nacházeli jak bosenské úřady, tak 

i mezinárodní organizace, je mnohem snadněji pochopitelné, proč nedošlo k úspěšné 

a včasné reakci na novou migrační vlnu procházející přes BaH. Se zvyšujícím počtem 

migrantů v zemi se velmi rychle objevilo několik klíčových problémů, se kterými 

se dennodenně BaH i migranti samotní potýkali. Tyto problémy je možné rozřadit do tří 

základních kategorií. Šlo o nedostatečnou kapacitu ubytovacích center, velmi složitý 

systém žádostí o azyl a dále o dílčí péči nutnou k poskytnutí vhodných podmínek k životu 

v podobě zdravotních prohlídek, pravidelného stravování, dodávání základních 

hygienických potřeb a oblečení.  

2.3.1. Ubytování 

Do května roku 2018 existovalo v zemi pouze jediné Azylové centrum Delijaš 

v blízkosti města Trnovo s kapacitou pouhých 154 osob. To bylo provozováno 

Ministerstvem bezpečnosti.66 Pod Ministerstvem pro lidská práva a uprchlíky existovalo 

jedno Uprchlické přijímací centrum Salakovac u Mostaru, které mělo kapacitu cca 

200 osob. Toto centrum bylo určeno pro osoby, které již obdrželi statut uprchlíka 

nebo doplňkovou ochranu, a také pro občany BaH, kteří byli repatriováni z jiných zemí. 

 
64  Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 8. 
65 Ibid. 
66 United Nations Country Team, „Refugee and Migrant Situation in Bosnia and Herzegovina in January-

March 2018: The multi-cluster/sector initial rapid assessment (mira) report“, UN Bosnia and Hercegovina, 

květen 2018, 18, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63869. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63869
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V důsledku toho bylo toto centrum téměř prázdné a prakticky nevyužívané.67 Jak již bylo 

řečeno výše, tyto kapacity byly v roce 2017 dostačující. Se změnou situace v roce 2018 

ale bylo třeba vybudovat nová centra. Komisařka pro lidská práva v již zmiňovaném dopise 

ministrům upozornila na nedostatečnou kapacitu Azylového centra Delijaš a na fakt, 

že právě zmiňované Uprchlické přijímací centrum Salakovac je prakticky nevyužíváno, 

ačkoli by mohlo sloužit jako ubikace pro osoby čekající na udělení azylu.68 Také zmínila, 

že dle Evropského výboru pro sociální práva a Evropské sociální charty mají všichni 

migranti včetně těch nelegálních v zájmu zachování základních humanitárních a životních 

potřeb právo na poskytnutí ubytování alespoň v podobě improvizovaného přístřeší.69 

V reakci na dopis a celkovou mediální pozornost se BaH rozhodla centrum v Salakovaci 

řádně využít a umístila sem první rodiny, které měli započít proces žádosti o azyl.70  

První dočasné přijímací středisko v režii IOM bylo improvizovaně vytvořeno následně 

na konci července téhož roku v opuštěném hotelu Sedra ve městě Cazin blízko Bihaće. 

Středisko se stalo útočištěm výhradně pro ohrožené osoby71 a rodiny s dětmi.72  

Mnoho osob nicméně do Sedry nemohlo být přijato, ať už z důvodu omezené kapacity, 

tak i kvůli nejednoznačnému postupu při určování, kdo do skupiny ohrožených patří.73 

V rámci terénního výzkumu provedeného institucí Heinrich Böll Stiftung bylo 

zaznamenáno, že řada osob s nejrůznějšími postiženími a nezletilých dětí byla ponechána 

v přeplněných provizorních stanových městech, na ulicích nebo na jiných místech, která 

pro ně nebyla bezpečná.74 

Většina osob procházejících skrz BaH přirozeně mířila na sever země k evropským 

hranicím, do kantonu Una Sana, konkrétně do měst Bihać a Velika Kladuša a jejich okolí. 

Ze strany médií a organizací spadajících pod OSN nebylo tomuto regionu z počátku vůbec 

věnována pozornost. Až s kumulujícím se počtem osob na počátku léta začalo být nutné 

situaci řešit, nicméně autority v této oblasti nebyly příliš nakloněny vytváření nových 

 
67 United Nations Country Team, „Refugee and Migrant Situation“, 19. 
68 Dunja Mijatovič, Official letter to the autorities regarding the migration situation (Strasbourg: 

Commissioner for Human Rights, 9. května 2018), https://rm.coe.int/commdh-2018-12-letter-to-the-

authorities-regarding-the-migration-situa/1680870e4d 
69 Ibid. 
70 Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 6. 
71 Ohrožení – staří či nemocní lidé, nezletilé osoby, které cestovali samy, svobodné ženy. 
72 „Reception centres“, UNHCR Help Bosnia and Hercegovina, navštíveno 12. července 2020, 

https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/reception-centres/ 
73 Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 27. 
74 Ibid. 

https://rm.coe.int/commdh-2018-12-letter-to-the-authorities-regarding-the-migration-situa/1680870e4d
https://rm.coe.int/commdh-2018-12-letter-to-the-authorities-regarding-the-migration-situa/1680870e4d
https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/reception-centres/
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ubytovacích kapacit. Právě z těchto důvodů tak z počátku v Bihaći prakticky veškerá péče 

závisela na solidaritě místních, kteří byli ochotní nově příchozím osobám pomoci. 

Ať už to byly malé místní organizace nebo jednotlivci, právě tito lidé byli první, kteří 

poskytli tolik nutnou pomoc a ubytování.75 Ve městě Velika Kladuša byla situace obdobná. 

Na jaře zde žili lidé v městském parku, kde byly vytvořeny provizorní přístřešky. 

Až poté, co byl park opravdu přeplněn se město rozhodlo vymezit pro příchozí osoby 

bažinatou oblast Trnovi v blízkosti městského stadionu, kde postavilo provizorní stany. 

Ačkoli se z počátku snažilo poskytnout elektřinu a udržovat bezpečnost v místě, většinu 

dalších povinností odkazovalo na ostatní. Opět se zde primárně o péči začali starat místní, 

dobrovolníci z celého světa a organizace IOM, která zařídila především v počátcích 

nejnutnější dodávky jídla a přistavení mobilních toalet.76 Na podzim roku 2018 byla 

nakonec vytvořena další dočasná přijímací střediska. V kantonu Una Sana byla otevřena 

střediska Bira a Borići v Bihaći a Miral ve městě Velika Kladuša. V Sarajevu bylo 

vytvořeno dočasné centrum Ušivak.77 Tato střediska provozovaná IOM navýšila celkovou 

ubytovací kapacitu o cca 1000 osob.78 I nadále se ale BaH potýkala s nedostatkem míst. 

Centra byla přeplněná a někteří lidé neustále zůstávali bez pomoci na ulicích nebo 

v opuštěných budovách.  

2.3.2.  Azylové řízení 

Azylový systém představoval další velmi komplikovaný problém, kterému museli 

příchozí potenciální žadatelé čelit. Ačkoli se v průběhu svého pobytu v BaH někteří 

migranti rozhodli o azyl zažádat, často neuspěli. Hlavní aktérem v azylovém a migračním 

řízení bylo Ministerstvo bezpečnosti a jeho orgány – Azylový sektor (Sector for Asylum, 

dále jen SA) a Služba pro záležitosti cizinců (Service for Foreigners’ Affairs, dále jen 

SFA).79 Dle Zákona o azylu může osoba vyjádřit záměr žádat o azyl u pohraniční policie 

nebo u SFA.80 Při tom jsou shromážděna biometrická data a vydáno potvrzení 

o vyjádřeném záměru, které slouží v daný moment v podstatě jako náhradní povolení 

 
75 Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 23. 
76 Ibid., 29. 
77 UNHCR, „Reception centres“. 
78 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 01-

31 October 2018“, UNHCR, 1, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67439. 
79 Jukić, Mitrović a Džumhur, Special report on situation, 22-23. 
80 Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, Law on Asylum (Sarajevo: BiH Official Gazette, 19. 

února 2016), článek 31, https://www.refworld.org/docid/58b575084.html 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67439
https://www.refworld.org/docid/58b575084.html
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k pobytu.81 Obsahuje základní informace o dané osobě a případných dalších rodinných 

příslušnících. Tato registrace je platná pouze 14 dní, během nichž se očekává, že osoba 

podá skutečnou žádost o azyl.82 

V tomto systému můžeme spatřovat hned několik úskalí. Jedním z hlavních problémů 

může být jazyk komunikace mezi příchozími osobami a danými úřady. Ministerstvo 

bezpečnosti je dle Zákona o azylu povinno poskytnout veškeré nezbytné informace 

o azylovém řízení v jazyce, v němž je osoba schopna plynně komunikovat a němuž dobře 

rozumí.83 Rozhovory za účelem registrace přesto dost pravděpodobně mohly být vedeny 

např. pouze v angličtině, především kvůli nedostatečné jazykové vybavenosti pracovníků 

daných úřadů. To potvrzuje i výzkum institutu Heinrich Böll Stiftung, ve kterém uvádí, 

že dotazované osoby při terénním výzkumu tyto praktiky potvrzovaly.84 

Dalším z problémů byla přeplněnost Azylového centra Delijaš. Za normálních 

okolností by totiž osoby, které vyjádřily úmysl žádat o azyl, byly přesunuty právě do tohoto 

centra. Ubytování, respektive registrované bydliště, je v případě azylového řízení 

to nejpodstatnější. Bez registrace není umožněno podat skutečnou žádost o azyl. 

Vzhledem k tomu, že si většina migrantů nebyla během těchto 14 dní ani schopna nějaké 

ubytování najít, není divu, že si nezařídili registrovanou adresu tak, aby mohli podat žádost 

o azyl. Pokud nějaké ubytování našli, většinou jim v registraci bránili např. majitelé domů 

nebo vysoké správní poplatky za získání osvědčení o pobytu.85 Kvůli této často 

nesplnitelné podmínce vypršela řada potvrzení o úmyslu požádat o azyl dříve, než osoby 

mohly zaregistrovat svou adresu. Ani další nově otevřená dočasná přijímací střediska 

problém nevyřešila. Na tom je opět možné ukázat, jakým způsobem byla BaH na situaci 

nepřipravena. Dle zákona o azylu, pokud cizinec vyjádří úmysl požádat o azyl v BaH 

a potřebuje ubytování, může tuto skutečnost oznámit a ministerstvo musí zajistit jeho přijetí 

do některé z ubytovacích jednotek.86 V důsledku nedostatečných kapacit bylo toto právo 

velmi často porušováno. 

 
81 Tomáš Boček, „Report on the fack-finding mission by Ambassador Tomáš Boček to Bosnia and 

Hercegovina and to Croatia: 24-27 July and 26-30 November 2018“, Special Representative of Secretary 

General on migration and refugees, 23. dubna 2019, 15, https://rm.coe.int/report-of-the-fact-finding-mission-

by-ambassador-tomas-bocek-special-r/1680940259. 
82 Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, Law on Asylum, článek 32. 
83 Ibid., článek 8. 
84 Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 15. 
85 Boček, „Report on the fack-finding mission“, 15. 
86 Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, Law on Asylum, článek 34. 

https://rm.coe.int/report-of-the-fact-finding-mission-by-ambassador-tomas-bocek-special-r/1680940259
https://rm.coe.int/report-of-the-fact-finding-mission-by-ambassador-tomas-bocek-special-r/1680940259
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Pokud osoba o azyl v dané čtrnáctidenní lhůtě nepožádala o azyl, systém počítá s tím, 

že osoba pravděpodobně upustila od záměru podat žádost, a vztahuje se tak na její 

přítomnost na území země stejná obecná pravidla jako na každého cizince.87 Co víc, 

s počátečním charakterem tranzitní migrace v BaH úřady v podstatě počítaly s tím, 

že takové osoby se již pravděpodobně nenacházely na území BaH a pokračovaly dále 

na cestě do Evropy. Tato myšlenka nabízí otázku, zda měly vůbec úřady BaH jasnou 

představu o tom, kolik osob v daný moment zůstávalo na jejich území. Na složitost přístupu 

k azylovému řízení upozornila i komisařka pro lidská práva v již výše zmiňovaném 

dopise.88 Zájem o tuto problematiku ze strany několika různých organizací ještě více 

umocňuje dojem, že azylový systém v BaH opravdu není nastaven dobře a často tak 

znemožňuje potenciálním žadatelům o azyl skutečně požádat. 

2.3.3. Zdravotní péče a stravování 

Zdravotní systém BaH je z hlediska své struktury poměrně složitý. V Republice Srbské 

je zdravotní péče organizována na několika úrovních – na celkové republikové, na úrovni 

jednotek místní samosprávy a na úrovni jednotlivých zaměstnavatelů. Ve Federaci BaH 

je decentralizován mezi jednotlivé kantony. Každý kanton má své vlastní ministerstvo 

zodpovědné za organizaci primární péče v tzv. domech zdraví a sekundární péče 

v poliklinikách. Každý kanton disponuje svým vlastním fondem, který poskytuje zdravotní 

pojištění a potřebné finance pro chod a péči o raněné.89 Se stále se zvětšující migrační vlnou 

se ukázaly výhody i nevýhody takto decentralizovaného systému. Ačkoli mohly jednotlivé 

kantony na situaci dle potřeby samostatně reagovat, ne vždy se jim to úspěšně dařilo a 

finanční zdroje, kterými disponovaly, byly brzy na pokraji vyčerpání. Na celkově špatnou 

zdravotní situaci upozornila i Komisařka pro lidská práva, která zmínila velmi časté 

případy nemocných lidí žijících mimo přijímací střediska přímo na ulici, kterým nebyl 

umožněn přístup k lékařskému ošetření.90  

V reakci na počty migrantů přicházejících do BaH a s ohledem na nutnost řešení jejich 

zdravotních potřeb požádalo Ministerstvo pro občanské záležitosti BaH o pomoc Světovou 

 
87 Boček, „Report on the fack-finding mission“, 15. 
88 Mijatovič, Official letter to the autorities. 
89 Jane Ward, „Bosnia and Herzegovina: assessing health systems capacity to manage large influx of refugees 

and migrants“, WHO Regional office for Europe, 2020, 3, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331455/9789289054867-eng.pdf. 
90 Mijatovič, Official letter to the autorities. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331455/9789289054867-eng.pdf
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zdravotnickou organizaci (dále jen WHO). Organizace začala pořádat pravidelné schůze, 

na kterých se jí podařilo přimět Ministerstvo zdravotnictví FBaH k návštěvě některých 

center v terénu.91 Dále Regionální úřad WHO pro Evropu pomohl prostřednictvím 

programu Migrace a zdraví odpovědným zdravotnickým orgánům v BaH posoudit, co by 

mělo být uděláno pro posílení kapacity zdravotnických zařízení a jejich dostupnosti, a pro 

odpovídající reakci na nové výzvy v oblasti veřejného zdraví.92 Nicméně i pak bylo 

poskytování zdravotní péče migrantům ze strany státu nedostatečné. Ruku v ruce se 

zdravotním stavem migrantů šlo i dodržování základních hygienických návyků. Ve většině 

případů bylo z počátku téměř nemožné je dodržovat. Nově vytvořená dočasná střediska se 

často nenacházela v opuštěných a rozpadlých budovách, kam bylo nutné znovu obnovit 

dodávky vody, přistavit mobilní toalety a sprchy a pravidelně je začít zásobovat 

hygienickými potřebami. To bylo časově i finančně nákladné. Pro osoby pobývající mimo 

přijímací střediska bylo o to problematičtější o sebe řádně pečovat. Z toho důvodu se běžně 

u osob objevovaly kožní choroby, které bylo nutné léčit. 

Pravidelné stravování bylo stejně problematické jako poskytování zdravotní péče. 

V případě žadatelů o azyl ubytovaných v Azylovém centru Delijaš bylo jídlo pravidelně 

poskytováno přímo Ministerstvem bezpečnosti v souladu s doporučeními výživového 

odboru v Sarajevském federálním institutu pro veřejné zdraví.93 Poté, co se začalo využívat 

i Uprchlické přijímací centum Salakovac v blízkosti Mostaru, bylo zajištěno stravování i 

tam. Pro poskytnutí jídla migrantům žijícím mimo tato centra bylo opět třeba zapojení 

dalších organizací. To platilo i pro nově otevřená dočasná přijímací centra. V těch se IOM 

jen díky velkému přičinění dalších lokálních i mezinárodních organizací podařilo zavést 

pravidelné dodávky jídla.  

  

 
91 Public Information Management Office, „Bosnia and Hercegovina: 01-31 October 2018“, 8.  
92 Jane Ward, „Bosnia and Herzegovina: assessing health systems“, 3. 
93 Public Information Management Office, „UN country team operational update - Bosnia and Hercegovina: 

01 - 31 May 2018“ UNHCR, 9, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63998. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63998
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3. Zapojení neziskových organizací 

Společně s organizacemi spadajícími pod OSN se v zemi začaly prosazovat i neziskové 

organizace za účelem poskytnutí migrantům podmínek vhodných k životu. Budování 

a zajišťování nových přijímacích středisek spadalo především pod IOM. Ta velmi často 

navazovala spolupráce s dalšími organizacemi. Právě díky tomu se tak řada neziskových 

organizací mohla velmi brzy po otevření nových středisek v nich rovnou začít angažovat. 

V neziskovém sektoru také docházelo ke zprostředkování ubytovacích kapacit, pouze ale 

na individuální úrovni. V oblasti azylového řízení byla nejsignifikantnější pomoc, kterou 

poskytovala místní nezisková organizace Vaša prava. Organizace bezplatně poskytovala 

právní pomoc žadatelům o azyl.94 Pro analýzu zapojení zahraničních neziskových 

organizací je klíčová třetí kategorie, tedy poskytování lékařské péče, stravování a dodávek 

nutných předmětů v podobě hygienický potřeb, oblečení a podobně. V následujících 

podkapitolách jsou představeny tři organizace, které v letech 2018 a 2019 výrazně pomohly 

ke zlepšení situace v BaH.  

3.1.  Collective Aid 

Collective Aid (dále jen CA) je nezávislá nezisková organizace, řízená týmem 

dlouhodobých dobrovolníků. Tým pravidelně spolupracuje s krátkodobými dobrovolníky, 

které vysílá do terénu. Cílem organizace je zajistit neustále se měnící potřeby uprchlíků a 

migrantů v celé Evropě. Jako svůj hlavní úkol vnímá organizace pozorování a zaplnění 

případných mezer v péči, které po sobě zanechávají ať už státní úřady, či jiní aktéři pomoci. 

Organizace byla založena teprve v roce 2017 pod původním názvem BelgrAid jako 

odpověď na měnící se potřeby migrantů zůstávajících v Srbsku. Po uzavření hranic států 

na balkánské trase zůstala řada migrantů uvězněných v Srbsku, kde žili v opuštěných 

budovách po celé zemi. CA se v tuto dobu rozhodla pomoci obyvatelům Bělehradských 

kasáren a začala rozdávat jídlo a další potřebné předměty jako přikrývky a oblečení, s cílem 

uspokojit nejzákladnější potřeby těchto lidí.95 Činnost CA postupně vyústila v distribuci až 

2 000 jídel denně. Organizace se velmi brzy stala jedním z klíčových lokálních aktérů 

v pomoci migrantům nejen v Bělehradě. 

 
94 Zdravko Ljubas, „Bosnia - a safe haven for refugees?“, DW, 29. prosince 2017, navštíveno 24. července 

2020, https://www.dw.com/en/bosnia-a-safe-haven-for-refugees/a-41968519. 
95 CA, „Our Mission: Background“, Collective Aid, navštíveno 20. července 2020,https://www.collective 

aidngo.org/our-mission. 

https://www.dw.com/en/bosnia-a-safe-haven-for-refugees/a-41968519
https://www.collectiveaidngo.org/our-mission
https://www.collectiveaidngo.org/our-mission
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Po nabraných zkušenostech v Srbsku se organizace rozhodla expandovat i do BaH a 

Francie. Podobným způsobem jako v Bělehradě sem organizace od léta roku 2018 vyslala 

svůj tým a podporovala migranty žijící na ulicích.96 V červenci 2018 CA započala 

spolupráci s organizací Aid Brigade (dále jen AD) a soustředila se především na osoby 

žijící v ulicích Sarajeva. Organizace se společně snažily zajistit první dodávky základních 

potravin. V průběhu roku zlepšovaly svůj systém distribuce a na konci roku již pravidelně 

zajišťovaly 2 jídla denně pro cca 100 osob. Během prosince vydaly přibližně 6 000 jídel.97 

Na začátku roku 2019 začala AD distribuovat jídlo ze svého komunitního centra a CA 

tak mohla soustředit svou pozornost na kemp Ušivak. Ten byl otevřen v Sarajevu v říjnu 

2018.98 Organizace byla vzhledem k předchozím zkušenostem z působení v Srbsku 

okamžitě přizvána ke spolupráci. Věděla, jak nejlépe navrhnout a sestavit táborovou 

kuchyň a byla za ni odpovědná. Organizace úspěšně zavedla pravidelnou distribuci 3 jídel 

denně pro obyvatele střediska. V říjnu se podařilo zajistit celkem 5657 jídel. 99 Od října 

2018 do dubna 2019 zde ve spolupráci s dalšími dobrovolníky rozdělovala tři jídla denně 

pro 700 až 800 migrantů.100  

V roce 2019 se organizace zaměřila i na distribuci oblečení. Od května do prosince se 

ve spolupráci s IOM a místní organizací Pomozi.ba zasadila o otevření a vedení 

„bezplatného obchodu“ v táboře. Lidé pobývající v kempu si v něm mohli vybrat oblečení 

a doplňky, které nutné potřebovali.101 Během participace organizace na fungování obchodu 

ve výše zmíněných měsících se podařilo rozdat více než 10 000 kusů oblečení. Na konci 

roku 2019 organizace vyškolila tým provozovatelů a předala obchod plně do rukou IOM.102 

Organizace CA se zasadila i o fungování dalších nadstandardních projektů, jako byla 

například šicí dílna vedená od října 2019 ve středisku. Dílna dávala možnost obyvatelkám 

kempu se nějakým způsobem zaměstnat a trávit čas v bezpečném prostředí.  Ženy se 

většinou věnovaly opravování vadného oblečení nebo přešívání nevhodných darů.  

 

 
96 Ibid. 
97 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 01-

31 December 2018“, UNHCR, 16, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68460. 
98 UNHCR, „Reception centres“. 
99 Public Information Management Office, „Bosnia and Hercegovina: 01-31 October 2018“, 13. 
100 CA, „Our Mission: Background“. 
101 CA, „Past Projects: Clothing Distribution for Camp Residents“, Collective Aid, navštíveno 22. července 

2020, https://www.collectiveaidngo.org/past-projects. 
102 Ibid. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68460
https://www.collectiveaidngo.org/past-projects
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Kromě každodenní práce v dílně zde byly jak dobrovolníky, tak i obyvateli střediska 

pořádány pravidelné workshopy s cílem naučit ostatní nové techniky a metody.103 

3.2.  Caritas Internacionalis 

Caritas Internationalis (dále jen Caritas) je konfederace tvořící širokou katolickou síť, 

složenou z více než 160 lokálních jednotek. Je jednou z největších humanitárních 

organizací na světě. Jejich práce je inspirována 7 principy katolického sociálního učení, se 

zvláštním důrazem na pomoc chudým a zranitelným osobám ve společnosti. V dnešní době 

to zahrnuje především i ty osoby, které nově přijely do Evropy jako migranti nebo 

uprchlíci. Evropská odnož Caritas Europa zahrnuje 49 organizací ve 46 státech Evropy – 

má zástupce ve všech členských státech EU a ve většině států Rady Evropy včetně BaH.104 

V létě 2018 začala organizace působit v centrech BaH společně s místním kantonálním 

Červeným křížem. Organizace zajistily dodávky jídla do střediska Borići a distribuovaly 

mezi migranty měsíční hygienické balíčky. V centrech pod státními ministerstvy (Azylové 

centrum Delijaš a Uprchlické přijímací centrum Salakovac) spolu organizace působily 

také. Právě v těchto centrech, kde velká část populace zahrnovala děti, pravidelně zavážely 

dětské plenky a další potřeby.105 Na podzim své spektrum rozšířily a začaly 

s distribuováním předpřipravených balíčků oblečení pro děti. Uprchlickému centru dodaly 

86 párů bot a Azylovému centru dokonce 191 párů bot.106 V Azylovém centru se též 

zaměřili na dodávky čerstvých potravin, čajů a kávy. V říjnu zvládli dodat kolem 160 kg 

potravin, v listopadu dokonce 400 kg.107 

V listopadu se organizace poprvé podívala do kempu Ušivak, kam dovezla oblečení a 

deky.108  Tento měsíc také rozšířila svou působnost v Uprchlickém přijímacím centru a 

začala pomáhat i s dodávkou lékařského vybavení – inhalátorů, teploměrů a podobně.109 

S přicházející zimou se v prosinci organizaci podařilo ve spolupráci s UNHCR zajistit 

některé chybějící předměty v centru, především přenosná topení, povlečení, ručníky, 

 
103 Ibid. 
104 „Who we are“, Caritas Europa, navštíveno 22. července 2020, https://www.caritas.eu/who-we-are/. 
105 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 

01-31 August 2018“, UNHCR, 16, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66028. 
106 Public Information Management Office, „Bosnia and Hercegovina: 01-31 October 2018“, 10. 
107 Ibid., 12. 
108 Ibid., 11. 
109 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 

01-30 November 2018“, UNHCR, 9, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68459. 

https://www.caritas.eu/who-we-are/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66028
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68459
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polštáře, zimní bundy a boty. V prosinci nakonec organizace zahájila svou činnost 

i v centru Bira v Bihaći. Zde ve spolupráci s IOM nainstalovala 4 pračky a sušičky a začala 

provozovat prádelnu.110 

S nový rokem 2019 organizace prohloubila spolupráci s Červeným křížem a začala ve 

velkém dodávat hygienické potřeby i do Uprchlického centra. V centru Bira se v lednu 

naplno podařilo rozjet prádelnu a organizace ve spolupráci s dobrovolníky zvládla za měsíc 

vyprat 4 000 kg prádla pro 1425 osob. Ačkoli šlo o skvělý posun, stále nebyla kapacita 

prádelny dostačující. Populace v táboře se v daný moment pohybovala nad hranicí 2 000 

osob. Ty se často snažily vyprat prádlo samy v umyvadlech, čímž zapříčinily časté 

vyčerpání dodávek teplé vody. Zároveň se v prostoru tvořily kaluže. IOM se v souvislosti 

s tímto problémem snažila co možná nejvíce urychlit instalaci vodovodního a 

kanalizačního systému a zároveň nabírala nové pracovníky pro úklid a údržbu.111 

V lednu také Caritas opětovně navštívila Ušivak, dovezla 700 kg čerstvých potravin a 

začala zde s organizací IOM spolupracovat. V průběhu roku se v tomto kempu primárně 

soustředila na dodávky hygienických potřeb – především šampónů, mýdel, zubních 

kartáčků a past.112 V kempu Bira se na jaře organizace dále starala o praní prádla. Kapacita 

zůstávala nedostačující, ačkoli služba fungovala ve všechny pracovní dny. Organizace se 

snažila navýšit kapacitu praní otevřením prádelny i v sobotu a neděli, to ale vyžadovalo 

další zapojení dobrovolníků. Častým problémem v kempu byly vši a svrab, které celý 

proces zpomalovaly. Bylo nutné často provádět desinfekci prostor a opětovné praní 

prádla.113 

3.3.  Lékaři bez hranic 

Lékaři bez hranic (Medecins Sans Frontiéres, dále jen MSF) jsou humanitární 

nezisková organizace, která se primárně zaměřuje na poskytnutí zdravotnické pomoci 

lidem postiženým přírodními katastrofami, epidemiemi, válkami a podobnými událostmi. 

Jde o mezinárodní organizaci, která byla založena roku 1971 skupinou francouzských 

 
110 Public Information Management Office, „Bosnia and Herzegovina: 01-31 December 2018“, 12. 
111 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 

01-31 January 2019“, UNHCR, 12, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68461. 
112 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 

01-28 February 2019“, UNHCR, 16, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68558. 
113 Ibid., 17. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68461
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68558
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lékařů, a která dodnes funguje ve více než 70 zemích celého světa.114 Organizace se řídí 

lékařskou etikou a zásadami nestrannosti a neutrality.115 Zkušenosti v regionu Balkánu 

nabírala organizace již na původní balkánské trase. Od roku 2014 působila organizace 

v Srbsku, kde poskytovala lékařskou a psychologickou pomoc. Lékaři pracovali především 

na severu země ve Vojvodině, v okolí města Subotica u maďarských hranic. Po uzavření 

hranic a celé balkánské trasy v březnu 2016 organizace zaznamenala zhoršující se 

humanitární a zdravotní situaci. Stále častěji byla svědky zranění způsobených násilím ze 

strany maďarských a chorvatských pohraničních stráží.116  

S navyšujícím se počtem migrantů využívajících nově vzniklou balkánskou trasu se 

organizace zaměřila i na dění v BaH. Od června 2018 se MFS vzhledem k velmi omezené 

zdravotní péči ze strany státu, která nedisponovala dostatkem financí začala v BaH 

angažovat a snažila se s místními zdravotníky a WHO navázat spolupráci.117 V kantonu 

Una Sana bylo v červnu podepsáno Memorandum o porozumění mezi zdravotními 

středisky ve městech Bihać a Velika Kladuša a MSF, ve kterém se domluvili na 

podmínkách společné spolupráce. MSF měla poskytnout mobilní kliniky, léky a uhradit 

náklady na léčbu, kdežto zdravotní střediska byla povinna zajistit personál.118 

S dodatečnou spoluprací s IOM se 29. června podařilo zprovoznit první mobilní kliniku ve 

městě Velika Kladuša, která poskytovala základní péči a řešila urgentní případy.119 Klinika 

byla otevřená třikrát týdně a nejvíce se soustředila na péči v Trnovi. Některé pacienty 

nebylo i přes snahy možné léčit v klinice a museli být kvůli svým nemocem či rozsáhlým 

zraněním převezeni do nemocnice.120 

V mobilní klinice byly zaznamenány i případy násilí spáchaného na migrantech. 

Zatímco byli pracovníci organizace nuceni přihlížet dalším snahám migrantů překračovat 

hranice podobně jako v Srbsku, byli připraveni poskytnout případnou péči. K této situaci 

 
114 „Who we are: We are Médecins Sans Frontières“, MSF, navštíveno 23. července 2020,  

https://www.msf.org/who-we-are. 
115 Ibid. 
116 „Sharp increase in violence against migrants since border closures in the Balkans“, MSF Project update, 

22. července 2016, navštíveno 23. července 2020, https://www.msf.org/serbia-sharp-increase-violence-

against-migrants-border-closures-balkans. 
117 „Push-backs, violence and inadequate conditions at the Balkan route’s new frontier“ MSF Project update, 

17. sprna 2018, navštíveno 23. července 2020, https://www.msf.org/push-backs-violence-and-inadequate-

conditions-balkan-route%E2%80%99s-new-frontier. 
118 Public Information Management Office, „Inter agency operational update - Bosnia and Herzegovina: 01-

30 June 2018“ UNHCR, 9, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64659. 
119 Ahmetašević a Mlinarević, People on the Move in Bosnia and Herzegovina, 29. 
120 Public Information Management Office, „Bosnia and Herzegovina: 01-31 August 2018“, 11.  

https://www.msf.org/who-we-are
https://www.msf.org/serbia-sharp-increase-violence-against-migrants-border-closures-balkans
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se vyjádřil vedoucí mise v Srbsku a BaH Juan Matías Gil. Situaci komentoval tak, že 

organizace očekává, že: „migranti budou čelit stejnému cyklu problémů, které sužovaly 

další místa na balkánské cestě: onemocnění kůže a dýchacích cest, zhoršení duševních 

chorob a nárůstu násilí.“121 Vedoucí mise Gil potvrdil, že na pacientech vracejících se 

z neúspěšné cesty přes chorvatské hranice registrují jasné známky násilí způsobené 

chorvatskou pohraniční stráží. Prozradil, že se lidé vracejí okradeni o všechen svůj osobní 

majetek. Z hlediska této problematiky též apeloval na nutnost zavedení legálních cest do 

EU, aby lidé nebyli nuceni hranice nelegálně překračovat a nebyli tak neustále vystavováni 

nepřiměřenému násilí a nebezpečí.122 Vedoucí mise dokonce potvrdil, že se jeho pracovníci 

setkávali v BaH s osobami, které již znali ze Srbska.123 Nepřímo tak potvrdil existenci hned 

několika stále fungujících tras směřujících do Evropy. Nejen že lidé volili pro cestu do 

Evropy nově vzniklou trasu. Cestovali také z uzavřeného Srbska dále do BaH se snaho 

pokusit se znovu překročit hranice s Chorvatskem. 

V proběhu léta a podzimu se celkově pokrytí zdravotní péčí neustále zlepšovalo. Přesto 

se však přístup k ní lišil místo od místa. MSF upozornila na fakt, že ač se dařilo pokrytí 

neustále zvětšovat, celkově se situace stále zhoršovala. Docházelo k tomu především 

v důsledku špatného počasí, zvyšujícího se počtu migrantů v zemi a nedostatečné kapacity 

ubytovacích středisek. MSF, jakožto jedni z hlavních poskytovatelů primární zdravotní 

péče, se rozhodli oproti předchozím měsícům provozovat mobilní kliniku ve městě Velika 

Kladuša 4x týdně. Mobilní lékařský tým navýšil svou přítomnost i v zařízení Miral tak, aby 

odpovídala stále se zvětšující populaci. Nadále zůstával aktivní i v Trnovi.124 

Ve městě Bihać MSF dle memoranda též provozovala mobilní kliniku poskytující 

zdravotní péči. Zároveň spolupracovala při otevírání kempu Bira, kde společně s IOM 

zprovoznila v prvních dvou dnech mobilní sprchy.125 Na konci roku uspořádala školení 

lektorů pro psychologickou pomoc v Bihaći pro zájemce z řad Červeného kříže.126 Na 

konci roku se MSF začali více angažovat i mimo kanton Una Sana. Především pomáhali 

dobrovolníkům s provozem sprch na stadionu Otoka v Sarajevu. Tyto sprchy fungovaly 3x 

 
121 MSF, „Push-backs, violence and inadequate conditions“ (překlad autorky). 
122 Marta Soszynska, „Juan Matías Gil“, MSF Argentina, navštíveno 23. července 2020, https://www.msf.org. 

ar/actualidad/desde-el-terreno/juan-matias-gil. 
123 Marta Soszynska, „Juan Matías Gil“. 
124 Public Information Management Office, „Bosnia and Herzegovina: 01-30 November 2018“, 9.  
125 Public Information Management Office, „Bosnia and Hercegovina: 01-31 October 2018“, 10. 
126 Public Information Management Office, „Bosnia and Herzegovina: 01-30 November 2018“, 11. 

https://www.msf.org.ar/actualidad/desde-el-terreno/juan-matias-gil
https://www.msf.org.ar/actualidad/desde-el-terreno/juan-matias-gil
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týdně a každý tento den odbavily cca 120 osob žijících jak v kempu Ušivak, tak i jinde na 

ulicích Sarajeva. MSF začala pomáhat i s distribucí přikrývek a praním oděvů.127  

Z celkového hlediska během sedmi měsíců od června do prosince roku 2018, kdy MSF 

poskytovala péči v BaH udává dohromady 4 974 provedených lékařských prohlídek. 

Většina z nich se týkala nemocí způsobených nehygienickými podmínkami, ve kterých 

migranti žili, jakými jsou například kožní choroby nebo infekce dýchacích cest.128 

Zdravotní péče ze strany MSF pokračovala i v roce 2019. V lednu organizace zavedla 

službu péče o duševní zdraví ve středisku Ušivak. Zároveň zorganizovala i aktivity 

v oblasti duševního zdraví v komunitách migrantů žijících v Sarajevu mimo oficiální 

střediska.129 Nadále podporovala provoz sprch na stadionu Otoka. Na druhou stranu ale 

ukončila svou operaci ve městě Velika Kladuša a lékařskou péči v Miral předala organizaci 

Danish Refugee Council.130 Dále v průběhu roku se především soustředila na poskytování 

zdravotní péče v lékařském centru poblíž provizorního tábora Vučjak. Nejčastěji se 

pracovníci MSF setkávali s pacienty s kožními problémy a nemocemi dýchacích cest.131 

Zástupce místního koordinátora Nihal Osman potvrdil, že většina nemocných příchozích 

trpí těmito chorobami především v důsledku pobývání v nedostatečně vybavených 

zařízeních, ve kterých často nemají šanci dodržovat základní hygienické návyky. S blížící 

se zimou také upozornil na fakt, že v nedostatečně vybaveném Vučjaku bude pouze 

otázkou času, kdy nebudou schopni lékaři už migrantům pomoci.132 

3.1. Shrnutí 

Všechny tři organizace, na které se předchozí kapitola zaměřila, se v letech 2018 a 2019 

signifikantně podepsaly na zlepšení životních podmínek migrantů pobývajících na území 

BaH a na odvrácení dosti pravděpodobné humanitární krize. Největší přínos organizace 

CA spatřuji v jejich zkušenostech načerpaných z nejrůznějších situací v Srbsku, které 

 
127 Ibid., 13. 
128 Kamila Stepien, „Our work in the Balkans“, MSF, 2018, navštíveno 23. července 2020, 

https://www.doctors 

withoutborders.org/what-we-do/countries/balkans. 
129 Public Information Management Office, „Bosnia and Herzegovina: 01-31 January 2019“, 11.  
130 Ibid., 11. 
131 „Bosnia and Hercegovina: Migrants and refugees in danger as winter approaches“, MSF, 14. listopadu 

2019, navštíveno 23. července 2020, https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-

stories/news/bosnia-and-herzegovina-migrants-and-refugees-danger-winter-approaches. 
132 Ibid. 

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/countries/balkans
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/countries/balkans
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/bosnia-and-herzegovina-migrants-and-refugees-danger-winter-approaches
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/bosnia-and-herzegovina-migrants-and-refugees-danger-winter-approaches
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mohli dále v praxi v BaH aplikovat. Dále je podstatné zmínit pravidelnou distribuci jídel 

pro osoby žijící jak v centru Ušivak, tak i pro ty, co pobývaly v ulicích Sarajeva. 

V neposlední řadě organizace obohatila denní program migrantů v centru Ušivak 

o speciální aktivitu v podobě šicích dílen. Podíváme-li se na organizaci Charitas, vidíme 

neskutečně komplexní a univerzální pomoc v řadě odvětví napříč většinou existujících 

středisek v BaH. Za zmínku jistě stojí zavedení „velkoprádelny“ v zařízení Bira a zaměření 

na dodávání věcí i pro malé kojence a batolata. Nakonec, pozice MSF je unikátní ve svém 

zaměření. Jedná se o jednoho z největších nevládních poskytovatelů zdravotní péče v BaH. 

Za dobu své působnosti v BaH lékaři provedli celkem 21 700 ambulantních ošetření a 1 

200 psychologických konzultací. MSF za svou působnost v BaH provedli celkem 21 700 

ambulantních ošetření a 1 200 psychologických konzultací.133  

 
133 „Europe & Central Asia: Bosnia and Hercegovina“, MSF, navštíveno 23. července 2020, https://www.msf. 

org/bosnia-and-herzegovina. 
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Závěr 

Problematika migrační krize a její zvládání představuje velmi komplexní problém, 

který bude nadále aktuální i v dalších letech. BaH na nové balkánské migrační trase zaujala 

nezávidění hodnou pozici nárazníkového státu na hranicích EU. V roce 2018 byla 

vystavena náporu velké migrační vlny, na kterou bylo nutné pohotově zareagovat. 

Do té doby migranty vcelku opomíjená země nebyla na tuto situaci připravena.  

Práce pracovala s hypotézou, že systém poskytování péče o migranty byl v BaH 

nedostatečný a neadekvátní k nastalé situaci. Práce shledává, že registrace, poskytování 

ubytování a následná péče o migranty byla ze strany BaH z mnoha důvodů nefunkční. 

Hlavní důvody, proč tomu tak bylo, spatřuje především v složitém mezinárodním postavení 

státu, ve velké míře decentralizace jednotlivých sektorů a v příliš pomalé reakci na 

vzrůstající počet přicházejících migrantů do země. 

Práce dále dochází k tomu, že mezi nejproblematičtější oblasti služeb, které bylo nutné 

zajistit, patřilo poskytování nových ubytovacích kapacit mimo již zavedené Azylové 

centrum Delijaš a Uprchlické přijímací centrum Salakovac. Stejně tak tomu bylo i 

v případě zajištění zdravotní péče a pravidelného stravování. V rámci výše zmíněných 

center vedených pod Ministerstvem bezpečnosti a Ministerstvem pro lidská práva a 

uprchlíky byly tyto služby běžně poskytovány, nicméně osoby žijící mimo tato zařízení se 

musely spoléhat na participaci dalších organizací. 

Pomoc ze strany mezinárodních organizací spadajících pod OSN, a ze strany EU, byla 

opravdu nutná a přišla v pravý čas. Pomohla BaH zpřístupnit nová přijímací centra a 

navázat spolupráci s dalšími organizacemi. I přes nově vybudovaná střediska práce 

považuje za jeden z největších problémů jejich nedostatečnou kapacitu a dočasnost. Přístup 

bosenských úřadů i mezinárodních organizací k situaci je poměrně krátkozraký a nenahlíží 

na problém z dlouhodobého hlediska. V tomto ohledu práce dochází k závěru, že některá 

ubytovací místa mohla být lépe využita, například zrekonstruována, a po případném 

výrazném zmírnění vlny migrantů využita pro jiné účely. 

 Největším přínosem z hlediska spolupráce s mezinárodními organizacemi bylo unijní 

financování a budování sítě organizací dále se podílejících na péči. IOM zajišťovala chod 

většiny nově vybudovaných středisek a organizovala spolupráci s dalšími nezávislými 

aktéry. Řada neziskových organizací tak začala pracovat jak v terénu, tak i v jednotlivých 

střediscích. Pomáhala především s pravidelným dovozem čerstvých potravin, oblečení a 
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bot. Zajišťovala provoz mobilních sprch a toalet, službu praní prádla a zásobovala střediska 

hygienickými potřebami. Svou pomocí se v kritických zimních měsících podílela na 

zažehnání hrozící humanitární krize. Činnost těchto organizací a jednotlivých 

dobrovolníků v zemi byla a je do dnešních dní opravdu opodstatněná a usnadňuje osobám 

setrvávajícím v BaH život. 
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Summary 

The European migration crisis is one of the main problems that modern society had to 

face in the new millennium. The causes can be found in the year of 2010 in Middle East. It 

was not until 2014 that the migration crisis became more visible in the EU countries and 

the rest of the Europe. It became more discussed mainly due to the enormous influx of 

refugees, new asylum seekers and also because of the increased attention of the EU to the 

issue. In 2015, an incredible number of 1,255,640 people applied for asylum in one of the 

EU countries. Migrants used several routes to Europe, including the route through Balkan 

states. The Balkan migration route led through Greece, Macedonia, Serbia and Hungary. 

After a series of events the route was officially closed in March 2016. The closure of the 

route caused it’s movement to the west coast. The newly created route included Albania, 

Montenegro and Bosnia and Herzegovina. 

Bosnia and Herzegovina became a new buffer state on the EU borders. Even though it 

was mainly a transit state in the beginning, with the new migration wave in 2018, thousands 

of migrants got stuck in the country. Bosnia and Herzegovina was aware of the situation, 

but did not prepare well for the upcoming events. Bosnia and Herzegovina acted in an 

uncoordinated manner, did not have sufficient funding and relied on the assistance of 

international organizations. Despite EU funding, it has not been able to provide migrants 

with the necessary care in the areas of accommodation, health care and proper meal service. 

Volunteers and non-profit organizations often provided care in these categories. Doctors 

without borders provided health care with their mobile clinics in the canton of Una Sana. 

Another organization that helped was Caritas Interncionalis. The organization supplied 

centres of Ušivak, Delijaš and Salakovać with food and also provided laundry services in 

Bira. The third organization that helped not only with the supply of clothing and regular 

meals was Collective Aid. To sum it up, non-profit organizations have played an integral 

role in taking care of incoming migrants and improving their living conditions. 
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Seznam zkratek 

AD Aid Brigade 

BaH Bosna a Hercegovina 

CA Collective Aid 

EU Evropská unie 

IOM Mezinárodní organizace pro migraci 

MSF Lékaři bez hranic 

OSN Organizace spojených národů 

SA Azylový sektor 

SFA Služba pro záležitosti cizinců 

UNHCR Úřad vysokého komisaře OSN pro Uprchlíky 

UNICEF Dětský fond OSN 
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