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Uprchlické krize-migrace

● Význam slova MIGRACE:

● Migrují lidé i zvířata. Zvířata migrují za účelem získání potravy a množení-tudíž 
migrují stále v kruzích.

● Lidé migrují z důvodů hospodářské krize či válečných konfliktů - migrují za 
lepším zítřkem, než mají v domovské zemi. 

● Každý migrant hledá pro sebe či rodinné příslušníky lepší zítřek, bohužel se 
mezi ně často zamíchají i členové nelegálních bojových jednotek vydávajících 
se za hospodářské či válečné migranty.

● Těmto jednotkám se říká mrtvé buňky - po dosažení cíle,dále tuto větev rozšiřují 
a tím se snaží narušit bezpečnost států EU potažmo schenghenského prostoru. 

● Proto byly na základě mezinárodních úmluv zřízeny takzvané bilaterární hlídky a 
hlídky pod názvem FRONTEX, které jsou určeny ke střežení hranic EU s 
třetizemskými státy (státy jež podléhají vízové povinnosti – jejich občané musí 
mít pro vstup do EU VÍZUM, které je opravňuje ke vstupu do států EU a 
schenghenského prostoru).



● Každý stát, každá země EU, potažmo schenghenský prostor 
jako celek se brání a má za povinnost zamezit nelegálnímu 
přisunu migrantů proto jsou zřízené bilaterární hlídky a hraniční 
a pobřežní hlídky agentury FRONTEX, které slouží ke střežení 
hranice EU se státy třetích zemí. 

● Cílem těchto agentur FRONTEX a bilaterárních hlídek je 
zabránit nelegálnímu překročení státních hranic EU  
schenghenského prostoru ze států třetích zemí (nyní můžeme 
poukázat např. na aktuální konflikt mezi bělorusko-polskými 
hranicemi, kde také začínají vypomáhat hlídky agentury 
FRONTEX).



● Jako prostředky k střežení hranic jim slouží v první řadě technika, 
která je vybavená termovizním viděním (automobilní nebo ruční), 
specialisti na odhalování falešných či pozměněných dokladů (k těmto 
prostředkům jsou vybaveny speciálními přístroji a technikou), 
prostředky pro blokování neoprávněného (ujetí či úniku) vozidel 
(zastavovací pásy). 

● Ze vzdušného prostoru jsou hranice střeženy přístroji DRON, které 
disponují zařízeními pro denní i noční vidění 

● Dále jsou hlídky vybaveny vyspělou terénní technikou jako je Land
Rover Discovery 5,Toyota Land cruiser, Ford Ranger. Tato technika 
byla do současné doby policejním prezidiem ČR vyhodnocena jako 
nejlepší a dosáhla v zahraničí nejlepších výsledků při kontrole 
nelegální migrace.

























Děkuji za pozornost



Zdroje

● Vlastní znalosti (tématem se zabývám dlouhodobě)

● Můj táta, který je služebně zařazen u: 

● Odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a 

eskort ČB

● zahraničně zařazen k agentuře hraničních a pobřežních hlídek 

FRONTEX (na zahraničních misích slouží od roku 2000 

doposud)


