Drogy pod hladinou:
Ponorky pro pašování narkotik

Ponorky nejsou jen záležitostí válečných námořnictev. V uplynulých letech totiž značně vzrostl počet podmořských plavidel, která kolumbijská narkomafie užívá pro pašování kokainu. Navíc existují obavy, že by tyto „drogové ponorky“ mohly fungovat i coby prostředek, pomocí něhož by mohli do Spojených států proniknout teroristé.

Již několikrát jsme vám nabídli seznámení s improvizovanou či přímo „podomácku“ stavěnou vojenskou technikou, zpravidla z výzbroje zemí třetího světa či různých povstaleckých skupin (naposledy z Libye a Sýrie). Dnešní článek na to do jisté míry navazuje, ačkoli současně se od dřívějších témat ve dvou věcech odlišuje. Tentokrát totiž nejde o vozidla či dělostřelectvo, ale o námořní, resp. podmořská plavidla. Druhý rozdíl představuje původ a účel této techniky, jež není určena pro boj za jakékoli politické nebo náboženské cíle, nýbrž pro potřeby kolumbijské narkomafie, která je používá pro ilegální dopravu drog. Někteří odborníci však varují, že by to mohlo pro bezpečnost USA znamenat i další hrozbu.

Doprava kokainu po moři
Navzdory užívání letadel platí, že největší část kokainu, který z Kolumbie směřuje do USA, je přinejmenším na části své cesty dopravována po moři. Narkomafie tímto fakticky navazuje na slavné „cigaretové čluny“, tj. rychlá plavidla, jež dlouho sloužila pro pašování cigaret. Kokain z Jižní Ameriky se dnes nejčastěji přepravuje po moři do Mexika, odkud se potom pozemními cestami dostává na trh v USA. Dlouhá desetiletí se kokain po moři převážel víceméně shodně, jako se to dříve činilo s tabákem nebo marihuanou, tj. právě pomocí rychlých člunů (slangově zvaných také „go-fast“) nebo pomocí větších plavidel, vydávajících se za nákladní, rybářská a výletní. První kategorie spoléhala zejména na rychlost, zatímco druhá na nenápadnost. Ovšem v 90. letech se situace pro drogové kartely začala komplikovat, když americká Pobřežní stráž i bezpečnostní složky dalších států regionu výrazně vylepšily úroveň hlídkování nad Mexickým zálivem. Počet zadržených „go-fast“ člunů i „maskovaných“ plavidel tedy rychle rostl, kdežto zisky kolumbijských kartelů klesaly. Narkomafie se proto rozhodla radikálně změnit metody a přesunout pašování kokainu pod hladinu moře. Namísto rychlosti či nenápadnosti tedy vlastně zvolila sázku na obtížnou zjistitelnost „drogových lodí“.

Plavidla „semi-submersible“
Již v první polovině 90. let se ve službách kolumbijské narkomafie někdy objevovala plavidla, jež lze popsat jako LPV (Low-Profile Vessel) či „semi-submersible“ („polo-ponorka“); nejsou to obsahově zcela identické pojmy, byť dnes tyto kategorie víceméně splývají. Každopádně se jedná o čluny, z nichž vyčnívá nad hladinou pouze velmi nízká část (obvykle jen plochý vršek trupu s pozorovacími okénky, poklopy, sáním a výfukem), jelikož většina lodě se nachází pod hladinou, kde ji udržuje zátěž v podobě nákladu kokainu, u některých pokročilejších typů také balastní nádrže (některé exempláře se patrně mohou krátkodobě i úplně potopit). Zpočátku šlo v kategorii „semi-submersible“ o vcelku malé a jednoduché lodě, schopné dopravit „jen“ tunu nebo dvě kokainu, avšak s postupem času jejich rozměry rostly, takže se dnes objevují i čluny s délkou přes 20 m a nosností přes 10 tun nákladu. Mohou se chlubit plavebním dosahem přes 3000 km a rychlostí až 25 km/h. O pohon se zpravidla stará jeden nebo dva dieselové motory, pohánějící jeden či dva lodní šrouby. Plavidla jsou někdy vybavena i speciálními záklopkami, jež posádce umožňují (v případě odhalení) loď bleskově potopit a zlikvidovat důkazy. Rovněž je zajímavé, že se v naprosté většině jedná o plavidla „na jedno použití“, která jsou po přistání v Mexiku obvykle zlikvidována, aby se neriskovala cesta zpět. Díky obrovským ziskům, které prodej drog přináší, jsou náklady na stavbu zanedbatelné.

„Torpéda“ a první ponorky
Čluny kategorie „semi-submersible“ však nepředstavují jedinou inovaci, se kterou narkomafie přišla. Objevila se i tzv. drogová torpéda („narco-torpedo“), což jsou vlastně válcové schránky s nákladem drog, jež tvarem připomínají torpédo nebo miniponorku. Jsou taženy pod hladinou (v hloubce asi 30 m) na laně za zdánlivě „nevinnou“ lodí, případně mohou být připojeny i pod jejím trupem. Jestliže je „mateřské“ plavidlo zachyceno, lze schránku odpojit a nechat potopit, což ještě nemusí znamenat úplnou ztrátu, jelikož „drogová torpéda“ mají často i lokátory GPS a silné vysílačky, takže je majitelé mohou později dohledat a vyzvednout. Ovšem ani popsaná „drogová torpéda“ nepředstavují vrchol kapacit narkomafie, jelikož již zhruba od poloviny 90. let bylo známo, že kolumbijské kartely chtějí mít i „opravdové“ ponorky. Už v roce 1994 byla u města Tayrona nalezena malá a nepříliš stabilní, ovšem plně funkční miniponorka ze dřeva a sklených vláken, a o rok později objevili policisté v Cartageně podstatně pokročilejší plavidlo, vyznačující se válcovým ocelovým trupem. Roku 2000 následoval ve Facatativě objev zhruba 30 m dlouhého ocelového plavidla. Projektová dokumentace v ruštině naznačuje, že se kartely pokoušely zhotovit kopii některé malé sovětské pobřežní ponorky pro speciální operace. První roky 21. století probíhaly hlavně ve znamení boje se „semi-submersibles“, avšak už brzy mělo přijít další šokující odhalení možností kartelů.

Nález dvou velkých ponorek
V červenci 2010 byla na území Ekvádoru (blízko hranic s Kolumbií) nalezena hotová, ačkoliv ještě nevyzkoušená ponorka dlouhá 31 m a postavená ze skelných vláken a kevlaru. Tentokrát šlo o vysoce vyspělou konstrukci, tvarově jasně odpovídající moderní pobřežní ponorce. Loď, konstruovaná pro dopravu zhruba 10 tun kokainu, měla plnohodnotný dieselelektrický pohon, jenž obsahoval dva dieselové motory čínské výroby a velkou sadu kyselinových akumulátorů. Na věži se nalézal asi 3 m vysoký stožár, který obsahoval nejen vzduchovou trubici (Snorkel), takže diesely by mohly pracovat i pod hladinou, ale i pozoruhodně vyspělý senzorový systém, do něhož náležel elektrooptický periskop a infračervená kamera. Ponorka by dokázala působit v hloubce zhruba 20 m a zásoby paliva by stačily na více než 12 500 kilometrů plavby, což by umožnilo cestu z pacifického pobřeží Kolumbie do San Diega a zpět! Akumulátory by zřejmě stačily na nejméně 18 hodin provozu pod hladinou. Ponorka byla schopna dosahovat rychlosti asi 16 km/h. A ani to nebylo vše, neboť v únoru 2011 se v kolumbijském regionu Cauca našla podobná ponorka, o něco menší (délka 26,5 m), ale technicky srovnatelně vyspělá. Příslušníci kolumbijského námořnictva po detailním prozkoumání plavidla konstatovali, že „narcos“ mají k dispozici větší lůžka a pohodlnější toaletu než oni.

Doprava také pro teroristy?
Nelze samozřejmě předpokládat, že nalezené ponorky byly svého druhu jediné. Právě naopak, experti soudí, že takových plavidel existuje a operuje několik. Náklady na stavbu jedné takové ponorky byly vyčísleny na řádově jednotky milionů dolarů, což pro kolumbijské narkokartely, jejichž zisky se pohybují v miliardách, neznamená téměř nic. Dokud pašeráci spoléhali jenom na rychlé čluny, „maskované“ lodě a „semi-submersibles“, postačovala k hlídkování normální pobřežní plavidla a průzkumná letadla, ale příchod plnohodnotných ponorek znamená zásadní kvalitativní změnu. Odhaduje se, že se daří zadržet jen několik procent „semi-submersibles“ a že ty nezachycené dopravují (podle některých odhadů) možná až polovinu veškerého kokainu, který se objeví na americkém trhu. Plovoucí ponorka dosud nebyla zachycena ani jediná, vždy se jednalo o exempláře, které nebyly dokončeny či nestačily vyrazit na první plavbu. Navíc se objevují i varování, že „drogové ponorky“ nemusejí převážet zdaleka jen drogy. Zpravodajské služby USA se již řadu let obávají, že by pašerácké metody latinskoamerických kartelů mohly využít i teroristické skupiny (opakovaně před tím varoval i nedávno zesnulý Tom Clancy). Dá se proto předpokládat, že dosavadní metody hlídkování v Mexickém zálivu budou záhy muset doplnit i nějaké prostředky protiponorkového boje.
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Běžné parametry „semi-submersibles“
Standardní posádka
2 až 3 muži
Celková délka
12 až 25 m
Celková šířka
3 až 4 m
Výška nad hladinou
0,3 až 0,5 m
Nosnost nákladu
4 až 12 tun
Max. rychlost
12 až 25 km/h
Kapacita paliva
5700 litrů
Max. plavební dosah
3200 km
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