
 

 

 

Fáze cesty 

Samotná fáze cesty označuje bezpečný, důstojný a humánní přesun 
uprchlíků ze země jejich aktuálního pobytu do přijímající země, do níž mají 
být přesídleni. 

 
Pokud se přesídlení uprchlíci mají 
vydat na cestu, je třeba vzít v úvahu 
několik skutečností. V prvé řadě je 
nezbytné zajistit cestovní doklady, 
které zpravidla poskytne přijímající 
země prostřednictvím svého 
velvyslanectví nebo konzulátu. 

 
V závislosti na zemi, ve které se 

uprchlíci nacházejí anebo kterou projíždějí, je rovněž nutné opatřit 
vstupní a tranzitní víza.  Na velkých letištích je uprchlíkům poskytována 
asistence během tranzitu, aby přestoupili na správný let. Tranzitní 
personál pomáhá cestujícím a v případě zpoždění nebo změny letu 
uvědomí příslušné přijímající úřady. 

 
Vzhledem k tomu, že uprchlíci jsou 
obvykle nezkušenými cestovateli a 
nezřídka cestují ve skupinách, je pro 
ně zajišťována přeprava, odbavení 
cestujících při nástupu, tranzit i přílet 
na cílovém letišti . Součástí je 
asistence při odbavení, podpora a 
pomoc při vyřizování celních a 
imigračních formalit, při nástupu, 
během tranzitu a 
při příjezdu. Za účelem pomoci uprchlíkům se zvláštními potřebami, jakož i 
sledování jejich zdravotního stavu během cesty, je zapotřebí navázat 
kontakt s palubním personálem a dalšími orgány, aby bylo zaručeno, že 
zranitelné osoby budou cestovat bezpečným a důstojným způsobem a že 
budou mít k dispozici operativní i lékařský doprovod. 

 
Jelikož většina uprchlíků nikdy neletěla mezinárodní linkou, jsou pro ně 
před blížícím se datem odjezdu organizována předodletová informační 
sezení, která zcela nezkušeným cestovatelům pomohou zbavit se úzkosti a 
lépe se připravit na nadcházející cestu. Tato sezení připravují uprchlíky na 
jejich let a také na to, co mohou očekávat na letišti (informační cedule), 
během letu (cestovní procedury, bezpečnostní pásy, používání toalet), 
během tranzitu a při příjezdu do cílové země. Sezení se zaměřují i na 
bezpečnost, celní a imigrační formality a na cestování s dětmi. 

 
V rozmezí 24 a 72 hodin před odjezdem je provedena předodjezdová 
prohlídka a posouzení zdravotní způsobilosti k cestování, jejichž cílem je 
prověřit, zda jsou uprchlíci 



schopni cesty a zda před odjezdem absolvovali léčbu určitých 
onemocnění. Mohou být provedeny lékaři a zdravotními sestrami 
Mezinárodní organizace pro migraci pracujícími na klinikách a v tranzitních 
střediscích, případně mobilními zdravotními týmy nebo spolupracujícími 
partnery v terénu. Předodjezdovou léčbu všech uprchlíků v některých 
lokalitách opodstatňuje výskyt určitých onemocnění, jako např. malárie a 
střevních parazitů. Léčba je řádně zdokumentována a zdravotní záznamy 
putují s uprchlíky do jejich cílového místa určení. Předodjezdová prohlídka 
navíc nabízí možnost ověřit, zda aktuální zdravotní stav uprchlíka dovoluje 
jeho bezpečný let a zda nepředstavuje nebezpečí sám pro sebe či pro 
ostatní. U uprchlíků, u nichž se objevily nové zdravotní obtíže nebo jejichž 
zdravotní stav se zhoršil, bude odjezd odložen až do doby, než budou 
schopni cestovat. 

 
Zajišťování přepravy přesídlených 
uprchlíků a jiných zranitelných osob je 
základním stavebním kamenem 
mandátu Mezinárodní organizace pro 
migraci. Mezinárodní organizace pro 
migraci provozuje celosvětovou síť 
pracovníků se značnými zkušenostmi s 
organizováním přepravy uprchlíků, kteří 
dohlížejí na to, aby uprchlíci byli 
bezpečně dopraveni z leckdy i velmi 
odlehlých lokalit 
do jejich cílové destinace. S využitím své databáze MIMOSA a 
oznamovacích postupů Mezinárodní organizace pro migraci informuje 
vlády a partnery podílející se na přijímání a integraci uprchlíků o průběhu 
cesty v reálném čase, aby zaručila, že na uprchlíky bude při jejich příjezdu 
do přijímající země někdo čekat a že jim bude poskytnuta potřebná 
pomoc. 

 
Většina uprchlíků létá pravidelnými komerčními linkami. Díky speciálně 
sjednaným dohodám s předními globálními leteckými společnostmi lze při 
přepravě uprchlíků využít zvýhodněné ceny letenek, ale i další služby. 
Stejně tak jsou uzavírány doplňkové dohody s provozovateli charterových 
letů, aby bylo možné zajistit přepravní operace v odlehlejších lokalitách 
nebo zorganizovat rychlý přesun velkého počtu uprchlíků. 
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