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Makedonie a její zkušenosti s migrací1 
 
Anotace 
 
Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními trendy ve vztahu k jejímu 
území. Některé déletrvající skutečnosti se v současnosti zintenzivnily a staly se více patrnými. 
Přitom je nepřehlédnutelná pasivní role Řecka, co se týče dohodnutých unijních 
mechanismů.  
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Summary 
 

The paper summarizes recent experiences of Macedonia with migration trends in relation to 
its territory. Some long-lasting facts are currently much more visible and noticeable. In this 
regard is not possible to ignore the passive role of Greece in terms of agreed European 
Union mechanisms. 
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Úvod 
 
Jednou z evropských zemí, která je velmi silně konfrontována se současnou migrační vlnou, 
je Makedonie (Bývalá jugoslávská republika Makedonie). V dubnu 2015 zde například  
14 migrantů ze Somálska a Afghánistánu zahynulo při srážce s vlakem v soutěsce u města 
Veles. 
 
Jak vypadala „hraniční“ a „migrační“ agenda této země v dobách méně vyhrocených, to 
může naznačit informace, která se týká roku 2009. Ve dnech 7. až 9. dubna tohoto roku se na 
pozvání makedonské strany uskutečnila „expertní mise“ týkající se konkrétních aspektů 
připravenosti Makedonie na možnost odstranění vízové povinnosti ve směru do zemí 
Evropské unie. Akce navázala na celou řadu dvoustranných a vícestranných aktivit mezi 
Českou republikou a Makedonií, které se uskutečňují se zvýšenou intenzitou od roku 2007. 
 
Jednou z částí přijetí bylo setkání se zástupci Úseku pro hraniční záležitosti a migraci 
(Marinko Kocovski, ředitel na úrovni náměstka ministra, Zuzana Illievska – odbornice na 
téma readmise, Dojče Soklevski – expert odpovědný za otázku hraničních přechodů). 
Zástupci makedonské strany konstatovali, že Pohraniční policie je po organizační stránce 
strukturována do čtyř regionálních středisek, které pokrývají čtyři úseky hranic země: 
 

 Sever (Kosovo a Srbsko), s ústředím ve Skopje; 

 Západ (Albánie), Ochrid; 

 Jih (Řecko), Kavadrci; 

 Východ (Bulharsko), Delcevo. 
 
Tzv. „zelená hranice“ Republiky Makedonie se dělí na 30 úseků (spádových oblastí 
odpovědnosti jednotlivých služeben). Pro plnou centralizaci služby není údajně důvod. Čím 
méně osob působí v centru (31), o to více jich může být na hranici (2 400). Služba výslovně 
dbá na dodržování národnostních kvót, stanovených dohodami v Ochridu (21,3 % stavu tvoří 
Albánci, 5,6 % další národnosti – Turci, Srbové atd.). Na hranici s Albánií a Kosovem tvoří 
Albánci 60-70 % stavu personálu služeben. 
 
Rozhodující část výkonu služby tvoří „první linie“ do hloubky 5 kilometrů od hranice. Celý 
sbor prochází „demilitarizací“, teprve roku 2004 byl vyčleněn z armádních struktur (teprve 
roku 2008 se jeho emblémy změnily „ze zelených na modré“). 
 
Práce na hranici je částečně rutinní, profiling umožňuje postupy typu „semafor“ (jen zběžné 
odbavení neproblémových osob; o to větší pozornost je věnována osobám, které na první 
pohled vzbuzují určitou nedůvěru). Hraničních přechodů je v zemi relativně málo (20 
pozemních některé zachycuje mapa, která ještě neoperuje s Kosovem, 3 železniční, 2 letiště, 
1 přechod na jezeře Ochrid, 1 pro malý pohraniční styk). 
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Obrázek 1: Hraniční přechody v Makedonii [1]. 
 

 
 
Migrační trasy v Makedonii 
 
Představitelé hraniční policie identifikovali v této době celkem pětici nejčastějších „tras“ 
(scénářů), ve kterých sehrává Republika Makedonie aktuálně roli:  
 
Trasa č. 1: Ekonomická migrace z Albánie do Řecka, kde Makedonie sehrává roli tranzitní 
země. Občané Albánie, se kterou Republika Makedonie udržuje bezvízový styk, legálně 
přicestují do Makedonie. Pak ilegálně (a zpravidla organizovaně) překračují hranici do Řecka. 
Přímé migraci z Albánie do Řecka částečně brání vysoké hory. Bez zajímavosti není ani 
vyjádření, že jih Makedonie je ekonomicky lépe vyvinut než sousedící oblasti Řecka (Egejská 
Makedonie), tudíž migranti z Albánie nenacházejí pracovní uplatnění přímo zde, ale musí 
migrovat do jižnějších oblastí Řecka (přinejmenším do Soluně, ale i do Athén). Tento proces 
se daří omezovat i s ohledem na společné hlídky na hranice Albánie s Makedonií (to je však 
jen dílčí záležitost, s ohledem na skutečnost, že se jedná v převážné většině o legální migraci, 
dopad těchto opatření je tedy zřejmý jen s ohledem na osoby bez platných dokladů). 
Aktuálním trendem je slučování rodin imigrantů z Albánie v Řecku, což Makedonie nemůže 
přímo ovlivnit. 
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Obrázek 2: Migrační trasa z Albánie do Řecka.2 
 

 
 
Trasa č. 2: Tranzit osob ze Srbska do Řecka. Tyto osoby cestují ze vzdálenějších destinací 
(Čínská lidová republika, Pákistán, Indie) a to často legálně.  
 
Obrázek 3: Migrační trasa ze Srbska do Řecka.3 
 

 
 
Trasa č. 3: Migrace osob z Turecka (zejména Kurdů, ale patrně i Kurdů z Iráku). Ti se letecky 
legálně dopraví do Makedonie (bezvízový styk mezi Tureckem a Republikou Makedonie)  
a pak legálně či nelegálně pokračují dál přes Albánii do Itálie, přes jiné státy Západního 
Balkánu do Unie). Tyto osoby často jsou často zadrženy v terénu, případně jim (navzdory 
protestům velvyslanectví Turecka, které by se těchto obyvatel rádo „zbavilo“) není umožněn 
vstup do země (zejména když nedisponují zpáteční letenkou a prostředky na pobyt).  

                                                 
2
 Vlastní zpracování autora za využití podkladu Google Maps. 

3
 Vlastní zpracování autora za využití podkladu Google Maps. 
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Obrázek 4: Migrační trasa z Turecka přes Makedonii na západ.4 
 

 
 
Trasa č. 4: Migrace osob z Afghánistánu, přes Turecko, Řecko (ostrovy), Egejskou Makedonii 
do Republiky Makedonie a dále na severozápad. V Řecku tito migranti dostanou doklad, 
který je opravňuje k pobytu po dobu 1 měsíce. Během této doby se zpravidla pokusí  
o migraci přes Makedonii. Řecko nejenže této migraci de facto nebrání, ale odmítá přijímat 
tyto osoby (které jsou v převážné míře zadrženy v regionu do 5 kilometrů od hranice) 
přijímat na readmisi. Přitom je argumentováno, že Republika Makedonie údajně nemůže 
dokázat, že tyto osoby migrovaly přes Řecko (ale ze Spojeného království a jiných členských 
států Evropské unie tyto osoby orgány Řecka na readmisi akceptují a přijímají).  
 
Obrázek 5: Modifikace předchozí trasy (která je dnes nesmírně aktuální).5 
 

 
 
Migranti pocházejí zpravidla ze střední třídy, disponují prostředky na cestu, znají jazyky. 
V jejich mobilních telefonech často nechybí telefonní čísla na úředníky z Řecka. Stížnosti na 
Řecko nejsou podle makedonských úřadů na mezinárodní úrovni řešeny dostatečně 

                                                 
4
 Vlastní zpracování autora za využití podkladu Google Maps. 

5
 Vlastní zpracování autora za využití podkladu Google Maps. 
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efektivně. Makedonie nechce tuto záležitost politizovat, ale je to objektivní problém, který 
podkopává její úsilí. Řecko migrantům přinejmenším „nebrání jít do Makedonie“. 
 
Trasa č. 5: Poslední skupinou jsou komplikace, způsobené „zmatky“ okolo dokumentů 
původem z Kosova (i z dob někdejší Svazové republiky Jugoslávie, dokumenty Organizace 
spojených národů atd.). Tyto dokumenty se relativně často padělají nebo pozměňují, ve 
snaze přes Makedonii vycestovat kamkoli do světa (často letecky). Pasy se ale na letištích 
scanují  
a pak není tak snadné jej pozměnit třeba vyměněním fotografie. 
 
Obrázek 6: Migrace z Kosova do Makedonie.6 
 

 
 
Závěr 
 
Ačkoli jsou informace o situaci v Makedonii založeny na informacích starých několik let, řada 
jevů zůstává stále v platnosti. Trasa, kterou dnes migranti putují, byla používána už po řadu 
let. Stejně tak platí, že Řecko bylo a je zemí, která ke svým povinnostem v oblasti border 
managementu přistupuje značně formálně a alibisticky. 
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