Mexická válka proti drogám

Nedávné zadržení nechvalně známého narkobarona Joaqína Guzmána opět připomnělo světu, že v Mexiku zuří krvavý konflikt proti drogovým kartelům. Ten postupně dostal takřka podobu regulérní války, neboť elitní policejní a vojenské síly na straně jedné a kartely na straně druhé v něm nasazují i těžké zbraně nebo obrněná vozidla.

V březnovém čísle ATM jsme představili ponorky, které kolumbijská narkomafie používá pro pašování kokainu. Tato plavidla obvykle míří k břehům Mexika, kde proběhne vykládka drog. Další fáze cesty probíhá po zemi v režii mexických drogových kartelů, které údajně kontrolují asi 90 % kokainu, který směřuje na trh v USA. Mexické kartely se dnes řadí mezi nejmocnější a nejnebezpečnější zločinecké organizace na světě a některé oblasti Mexika prakticky ovládají namísto oficiální federální a státní moci. Mexická vláda proti nim již řadu let vede úporný boj, kartely navíc bojují i proti sobě navzájem, takže se nelze divit, že si tento konflikt za přibližně sedm let vyžádal možná přes 100 000 mrtvých.

Téměř všemocné kartely
Aktivity narkomafie v Mexiku a boj proti nim pochopitelně nejsou otázkou jen posledních let. Mexické kartely získaly svoje postavení na konci 90. let po oslabení kolumbijské narkomafie, ale za začátek „drogové války“ se obvykle považuje prosinec 2006, kdy nový prezident Felipe Calderón nařídil bezpečnostním složkám provést operaci Michacoan (nazvanou podle kartelu, jehož rozvrácení bylo hlavním cílem), z níž se stala do té doby snad největší operace takového druhu a do níž se vedle policie zapojily i vojenské síly. Tento krok byl ale z právního hlediska zpochybňován, a proto v roce 2007 došlo ke změnám ústavy a dalších zákonů, které umožnily nasazení armády a námořnictva proti drogovým kartelům. Mezi nejznámější a nejsilnější dnes patří kartely Sinaloa (ten ovšem nedávno utrpěl vážnou ztrátu, když byl zatčen jeho šéf Joaqín Guzmán), Tijuana, Golfo, Los Zetas a Caballeros Templarios. Přestože činnost většiny kartelů stojí především na obchodu s kokainem z Jižní Ameriky, zabývají se také jinými kriminálními aktivitami, mj. obchodem s marihuanou, zbraněmi či lidmi. Provádějí též únosy, organizované loupeže a pochopitelně masivně korumpují. Právě to je jejich hlavní „zbraní“, jelikož díky své finanční síle si mohou „kupovat“ veřejné činitele na téměř všech úrovních. Došlo tak dokonce k alarmujícím případům, kdy kartely „rekrutovaly“ celé jednotky vyzbrojených policistů, kteří následně bojovali proti svým bývalým kolegům.

Reorganizovaná policie
Rozsáhlá korupce představovala též hlavní důvod komplexní restrukturalizace bezpečnostních složek, kterou v roce 2009 nařídil prezident Calderón. K pochopení je nutno mít na paměti, že Mexiko je federativní země, organizovaná z velké části podle vzoru USA. Na federální úrovni tedy od roku 2009 fungují dvě policejní síly. První z nich je Policía Federal (PF), dříve známá i jako Policía Federal Preventiva (PFP) a zpravidla přezdívaná „Federales“. Zahrnuje policejní a zpravodajské útvary zaměřené hlavně na boj proti narkomafii, ale absorbovala také původně vojenské síly (známé i jako Federální podpůrné síly, Fuerzas Federales de Apoyo), které se po oněch ústavních změnách angažovaly v „drogové válce“. Celkově lze říci, že PF velice zhruba odpovídá evropskému modelu četnictva. Druhou bezpečnostní složkou na úrovni federace pak je Policía Federal Ministerial (PFM), zpravodajská a vyšetřovací agentura, kterou lze pokládat za přibližný ekvivalent FBI. Kromě toho má i každý z 31 států mexické federace státní policii, dvě policejní jednotky fungují ve federálním distriktu a okolo 1600 měst má městské policejní útvary. Celkem působí v policejních silách kolem 544 000 mužů, díky čemuž má Mexiko třetí největší policejní síly na světě (po Indii a USA). Jak již bylo řečeno, v boji proti narkomafii se ale rozsáhle angažuje též vojsko, především námořní pěchota (Fuerza de Infantería de Marina) a speciální výsadkové a obojživelné prapory armády.

Široké spektrum výzbroje
Policejní a vojenské síly Mexika používají velice rozsáhlý arzenál ručních zbraní. Mezi hlavní typy patří různé verze a deriváty útočných pušek M16/M4 (např. Colt SP6940 Advanced Law Enforcement Carbine), Heckler & Koch G3 (včetně kulometů HK-21) či Galil-ACE. Základní typ pistole představuje Heckler & Koch P7M13 a mezi další hodně užívané typy se řadí H&K P9S nebo Steyr P226. Armádní zvláštní jednotky disponují i zařízením Corner Shot ke střelbě z pistole „za roh“. V kategorii samopalů je na prvním místě H&K MP5 v různých variantách a dále bývají často vidět zbraně H&K UMP, IWI Uzi či super-kompaktní pušky FN P90. Pokud jde o odstřelovačské pušky, vojsko preferuje Remington 700, zatímco u policie vidíme hlavně typ H&K MSG90. Objevují se i „ostrostřelecké“ pušky jako Galil Sniper a DPMS Panther (tj. vysoce přesné deriváty typů Galil a M16) a těžké anti-materiálové zbraně Barrett M82A1 ráže 12,7 mm. Mezi kulomety se kromě zmíněného HK-21 uplatňují i americké M60E4 či belgické Minimi, popř. poněkud „exotické“ španělské zbraně CETME Ameli. Široké uplatnění nalézají 40mm granátomety (především M203, Milkor MGL, CIS 40 GL a Mk 19) a brokovnice, mezi kterými je patrně nejrozšířenějším typem Mossberg Model 590 Marine. Za zmínku určitě stojí růst důležitosti zbraní mexické výroby, jako jsou samopaly Mendoza X-Arms Cobra či útočné pušky FX-05 Xiuhcoatl. A konečně není bez zajímavosti, že v Mexiku najdeme rovněž zbraně českého původu; policie si zakoupila řádově tisíce pistolí CZ 75 SP-01 Shadow a je známo, že námořnictvo vlastní české lehké pancéřovky RPG-75.

Rychlost a pancéřování
Kromě ručních zbraní si zaslouží pozornost některá vozidla mexické policie či vojska. Někteří odborníci s nadsázkou poznamenávají, že Mexiko začíná hodně připomínat Střední Východ či Afriku, neboť obě strany široce užívají lehké užitkové automobily nesoucí lafety s kulomety a granátomety. Ve městech nabízejí vhodnou kombinaci rychlosti a palebné síly a mohou dostat i provizorní pancéřování. Uplatňují se zejména vozy Chevrolet Cheyenne, Ford řady F, Dodge RAM, Nissan Frontier, Jeep Wranger, Land Rover či HMMWV. Do výbavy mexické námořní pěchoty náleží i rychlá útočná vozidla Chenowth DPV, nazývaná rovněž Ninja. Další kapitolu tvoří obrněná vozidla, v nichž má hlavní slovo mexická firma Centigon, která se stala součástí prestižní belgické korporace Carat Security Group. Mezi její produkty užívané v Mexiku patří typy Wolverine (místní jméno Alcaran, podvozek Ford F-450), Black Scorpion (místní jméno Puma, podvozek Toyota HZJ79) nebo Big Bear (místní jméno Rhino, šasi těžkého nákladního vozu), užívají se i obrněné verze automobilu Mercedes Unimog. Patrně přímo z dílen mexické policie pochází těžký obrněnec El Toro, o kterém je ale známo pouze minimum informací. Ve výzbroji Federální policie byly zaznamenány i obrněnce Alpine Armoring Pit-Bull VX na šasi Ford F-550. Pozemní armáda a námořnictvo mají samozřejmě k dispozici množství vysloveně vojenských vozidel, mj. ruské BTR-60 (domácí označení APC-70), francouzské Panhard VBL a VCR, americko-izraelské vozy Sand Cat (na podvozku Ford série F) či průzkumné obrněnce domácí výroby řady DN, jako např. DN-IV Caballo.

Statistiky a perspektivy
O intenzitě „drogové války“ v Mexiku můžeme nechat mluvit suché statistické údaje. Ty nám říkají, že za rok 2013 bylo zabaveno nejen přes 2,3 tuny kokainu, ale také cca 160 kg heroinu, přes 757 tun marihuany, bezmála 6 tun metamfetaminu a vedle toho přes 3 tuny semen konopí a máku. Bylo zajištěno i téměř 9000 vozidel, 18 letounů a 19 lodí, víc než 3000 malých zbraní (tj. pistolí), 6200 pušek, 1200 granátů a přes 1,3 milionu nábojů. Bylo také zatčeno 6940 osob a zadrženo víc než osm milionů amerických dolarů a 39 milionů mexických dolarů. Také bylo zlikvidováno 107 drogových laboratoří, 186 ilegálních pašeráckých letišť a pole s marihuanou a mákem o rozloze celkem téměř 20 000 hektarů (sama koka se v Mexiku fakticky nepěstuje). Navzdory těmto zdánlivě těžkým ztrátám ale mexické drogové kartely nadále prosperují. Stojí za tím prostý zákon trhu, protože dokud trvá poptávka po drogách v USA, zákonitě bude trvat i snaha narkomafie ji uspokojit a profitovat z ní. Kartelům navíc velmi pomáhá špatná sociální situace v Mexiku, která způsobuje, že v řadě oblastí mají kartely skutečnou podporu obyvatel, kterým poskytují zaměstnání i sociální služby, čehož slabý stát není schopen. Proto se jistě lze oprávněně ptát, jestli je možné „válku proti drogám“ opravdu vyhrát policejními a vojenskými prostředky. Silové nástroje jsou nesporně potřebné, ovšem opravdové dlouhodobé řešení by se mělo hledat spíše v politické, sociální a ekonomické oblasti.
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Obrněná vozidla narkomafie
Mexické drogové kartely disponují nejen obrovským arzenálem pěchotních zbraní (do kterého náleží i pancéřovky RPG-7 a možná také protitankové či protiletadlové řízené střely), ale také improvizovanými obrněnými vozidly. První informace o nich se objevily v roce 2010, kdy ale šlo „jen“ o obyčejné lehké užitkové vozy (nejčastěji Ford řady F), na jejichž ložných plochách se nacházely kovové krabicovité nástavby se střílnami. Technologická úroveň těchto vozů, jež slouží pro přepravu drog či přímo pro boj (ať již mezi kartely navzájem, nebo proti mexickým bezpečnostním silám), však následně začala rychle vzrůstat. Objevilo se přídavné pancéřování řidičské budky, motoru (a)nebo kol a od roku 2011 byla zabavována dokonce vozidla, která se začala označovat jako „Monstruos" („Monstra“) či „narco-tanques“ („narko-tanky“), ačkoli se o tanky v pravém smyslu samozřejmě nejedná. Jde o vozy, jež jsou fakticky improvizovanými ekvivalenty sériových obrněnců a mají na obvyklém komerčním podvozku novou pancéřovou karosérii, jež je zhotovena z oceli o síle až 2,5 cm a je opatřena i střílnami a lafetami. Analýzy prokázaly, že z „Monster“ byla vedena palba z kulometů, granátometů i pancéřovek. Nejde už navíc jen o deriváty lehkých užitkových vozů, ale též o velké obrněnce na podvozcích těžkých nákladních automobilů o hmotnosti až 30 tun! Zásahy proti dílnám navíc prokázaly, že kartely dokážou stavět tato vozidla doslova po desítkách. Existují dokonce alarmující prognózy, že se v další fázi objeví „skutečné“ tanky, tj. vozidla nesoucí těžkou organickou hlavňovou výzbroj, zřejmě v podobě malorážových rychlopalných kanonů.
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