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Abstrakt 
Bakalářská práce Důvody vyhlášení drogové války v Mexiku: dva úhly pohledu se 

zabývá důvody drogové války v Mexiku, kterou mexický prezident Felipe Calderón 

Hinojosa vyhlásil v roce 2006. Práce popisuje dva odlišné úhly pohledu na tuto válku. 

První z nich zastává mexická vláda a je založen na těchto argumentech: Mexiko se stalo 

zemí – konzumentem; došlo k nárůstu násilí v zemi, a tudíž se bezpečnostní situace 

v zemi výrazně zhoršila; došlo k proniknutí drogových kartelů do politické sféry. Druhý 

pohled vychází ze situace, která v zemi nastala po prezidentských volbách v roce 2006. 

Ne zcela transparentní volby a Calderónovo velmi těsné vítězství vedly k tomu, aby se 

jeho prioritou stalo silné téma, které by mělo podporu obyvatelstva a zároveň odvedlo 

pozornost od nestabilní politické situace v zemi.  Práce tyto dva odlišné přístupy 

analyzuje a v závěru odpovídá na otázku, proč vůbec k vyhlášení války drogovým 

kartelům došlo a co stálo za tímto razantním odklonem od dosavadního přístupu vlády.  

Abstract 
Bachelor thesis Reasons for Declaration of War on Drugs in Mexico: Two Perspectives 

of View deals with reasoning of Mexican War on Drugs that was proclaimed by 

Mexican president in 2006. It describes two different perspectives on the war. One of 

them is adopted by the Mexican government and is based on arguments that Mexico 

became a country – drug consumer; level of violence increased and security situation in 

country significantly deteriorated; drug cartels exercise more influence in Mexican 

politics. The second view is based on the situation that occurred in the country after the 

presidential elections in 2006. Untransparent elections and Calderón´s very close 

victory resulted in the thesis that Calderón needed a strong theme which would be 

supported by people and at the same time would lead away from the unstable political 

situation in Mexico. This paper aims to analyze these perspectives and answer the 

question why the war was proclaimed and what stands behind the different approach of 

the government.  
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Úvod 

Uvedení do problematiky a vymezení tématu 

Krátce po nástupu do úřadu prezidenta Spojených států mexických
1
 vyhlásil 

Felipe Calderón de Hinojosa
2
 válku obchodníkům s drogami (guerra contra el 

narcotráfico). Pro samotné slovo narcotráfico český jazyk nemá ekvivalent. Mexický 

odborník na drogovou problematiku Luis Astorga osvětluje vznik tohoto slova jako 

složeninu slov narcótico (droga, vychází z řeckého označení pro lék) a tráfico (první 

význam slova je ilegální, hanebný a neoprávněný obchod, druhý význam je obchod 

běžný).
3
 Obchod s drogami, nelegální obchod s drogami, obchod s nelegálními drogami 

jsou nejbližšími českými ekvivalenty.
4
 Samotný pojem narcotráfico v sobě zahrnuje 

nejen obchod s drogami, ale i pěstování, výrobu a distribuci omamných látek.
5
 Ve 

většině případů se jedná o obchod s drogami ve velkém množství. Pro účely této práce 

bude používán termín obchod s drogami. Drogová válka je sérií kroků vedoucích 

k eliminaci obchodu s drogami, které podniká mexická vláda od roku 2006. 

Záměrem této práce je porovnat důvody, které vedly k vyhlášení války 

drogovým kartelům v roce 2006, představit situaci, která není vždy zcela černobílá, 

a vysvětlit, jaké dopady tato otázka může mít.  

Boj proti obchodu s drogami má v Mexiku dlouhou tradici stejně jako samotný 

obchod s nimi. Otázkou zůstává, proč došlo k natolik razantní změně přístupu mexické 

vlády k obchodu s drogami. Drogová válka výrazně změnila život v Mexiku, ale 

i světový obraz o něm. Při pohledu na Mexiko v roce 2005 se média věnují především 

problematice nelegální emigrace do USA, přírodním katastrofám v této oblasti 

a zároveň stále ještě doznívá diskuse ohledně důsledků Severoamerické dohody 

o volném obchodu
6
. V roce 2012 je obraz Mexika jiný. Hlavním tématem se stala válka 

proti drogám a počítání obětí, které přinesla.  

                                                 

 
1
 Dále jen Mexiko.  

2
 Dále jen Calderón. 

3
 JAŠOVÁ, Alexandra. Mexiko v boji proti drogovým kartelům a ilegálnímu obchodu s drogami. Brno, 

2009. 59 s. Bakalářská práce (Bc.) Masarykova univerzita, Fakulta sociálních věd. Katedra 

mezinárodních vztahů a evropských studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martin Hrabálek, str. 12. 
4
 Pro účely této práce je používán termín obchod s drogami. 

5
 Psychotropní látky, drogy, omamné látky jsou používány pro účely této práce jako synonyma a jsou jimi 

vždy míněny nelegální drogy. 
6
 Dále jen NAFTA. 
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Zkoumání této problematiky a hledání příčin války je důležité pro lepší 

pochopení obchodu s drogami v globálním měřítku, v němž Mexiko hraje důležitou roli. 

Zároveň objasňuje jak vztahy Mexika s Latinskou Amerikou a Karibikem, tak v rámci 

severoamerického regionu. Studium daného tématu slouží jednotlivým subjektům 

mezinárodních vztahů k odlišným účelům, dáno faktem, že každý subjekt sleduje jiné 

zájmy.  

Pro Českou republiku je zkoumání války proti drogovým kartelům přínosné 

jednak v oblasti drogové politiky, diskusí ohledně legalizace drog, které jsou 

v posledních letech stále častější, ale i pro ekonomické účely. Mexiko má dle prognóz 

velice slibný ekonomický potenciál,
7
 avšak právě bezpečnostní otázka ho může do 

určité míry oslabit. Nejen čeští investoři budou následně hledat odbytiště svých 

finančních prostředků jinde.   

Dalším subjektem, pro který je dané téma důležité, jsou Spojené státy americké, 

kde se nachází největší odbytiště pro drogové kartely.
8
 Zároveň jsou USA i dodavatel 

zbraní do Mexika se podílí jak na obchodu samotném, tak i na boji proti němu. 

Americko-mexické vztahy v dané problematice jsou velice důležitým a rozsáhlým 

tématem. Účelem této práce je však zkoumat daný problém z mexického úhlu pohledu. 

Mexiko samotné je tedy dalším a zároveň nejdůležitějším subjektem. Zvolení Calderóna 

do prezidentského úřadu a vyhlášení války přineslo nejen celou řadu diskusí, ale 

i výraznou změnu pro obyvatele mnoha států Mexika.   

Válka, která dle odhadů za 5 let od svého vyhlášení přinesla přes 60 000 obětí
9
, 

má své příčiny, na které se je možné dívat z různých perspektiv. Mexická vláda válku 

vnímá jako boj proti narůstajícímu násilí a proti zvyšující se konzumaci drog. Snaha 

o snižování obchodu se zbraněmi a prorůstání politiky s podsvětím jsou dalšími faktory, 

které ovlivňují vládní politiku. Drogové kartely tuto válku berou jako narušení určitého 

                                                 

 
7
 Více informací: GOLDSTANE, Jack A. Rise of the TIMBIs, Foreign Policy, 2. prosince 2011.  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/02/rise_of_the_timbis (staženo dne 23. 3. 2012). 
8
 Drogovými kartely se rozumí kriminální organizace mající vlastní hierarchii, vytvořené za účelem 

kontrolovat obchod s drogami. V práci je spojení válka proti drogovým kartelům používána jako 

synonymum k drogové válce, jelikož právě drogové kartely jsou hlavním terčem tohoto boje.  
9
 Guerra contra el narcotráfico suma 60 mil 420 muertos: Semanario Zeta, Animal Politico, 13. prosince 

2011.  

http://www.animalpolitico.com/2011/12/guerra-contra-el-narcotrafico-suma-60-mil-420-muertos-

semanario-zeta/ (staženo dne 21. 3. 2012). Přesto se údaje o počtu obětí značně liší. Česká televize 

v únoru například uveřejnila počet 47 515 obětí. Mexická drogová válka eskaluje, Horizont ČT24, 12. 

února 2012. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-

ct24/212411058050007/obsah/189993-mexicke-drogove-valky/ (staženo dne 29. 3. 2012), 7. minuta. 

 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/02/rise_of_the_timbis
http://www.animalpolitico.com/2011/12/guerra-contra-el-narcotrafico-suma-60-mil-420-muertos-semanario-zeta/
http://www.animalpolitico.com/2011/12/guerra-contra-el-narcotrafico-suma-60-mil-420-muertos-semanario-zeta/
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systému - tiché dohody, která do té doby mezi nimi a vládou panovala. Odlišný názor 

zastává samotné obyvatelstvo, kterému stát přislíbil zlepšení bezpečnostní situace 

v zemi, posílení právního státu a snižování korupce. Místo toho se dočkalo pravého 

opaku. Válka je obecně vnímána jako neúspěšná a často se hovoří o tzv. selhávání státu 

(el estado fallido), a proto je důležité se ptát: proč tato válka vůbec začala?  

Téma této práce je do určité míry teritoriálně i časově omezené. Přestože téma 

samotné má mezinárodní přesah, na problematiku je hleděno z mexického úhlu pohledu, 

jelikož se jedná o problém v první řadě vnitropolitický. Časově je práce omezena na 

období od roku 2006 do prosince roku 2011. Jelikož se nejedná o fenomén, který by se 

zrodil až s příchodem Calderóna, určitý historický exkurz v následující kapitole je 

nezbytný.  

Záměr a struktura práce  

Vlastní práce se dělí na tři kapitoly. První z nich představuje historický úvod do 

tématu – popisuje vznik obchodu s drogami na tomto území a vývoj vztahu mezi státem 

a obchodníky s drogami. Důraz je kladen na srovnání přístupů mexických prezidentů 

v boji proti obchodu s drogami před rokem 2006 a má ukázat na jednotlivé iniciativy ze 

strany státu v dané problematice.   

Druhá kapitola se zabývá důvody vyhlášení této války.  Jednotlivé podkapitoly 

pak analyzují, zda se Mexiko změnilo z transferní země na zemi – konzumenta, dále 

monitorují bezpečnostní situaci v zemi od roku 2000 a odpovídají na otázku, zda došlo 

k prudkému nárůstu násilí za poslední roky. Závěrečná podkapitola se věnuje pronikání 

drogových kartelů do politiky. 

Třetí kapitola má za cíl ukázat, jaká byla politická situace v zemi před, během 

a po prezidentských volbách v červenci 2006. Následně rozebírá, zda vyhlášení války 

bylo podmíněno spíše nutností zvolit si silné politické téma k tomu, aby se stabilizovala 

situace v zemi, nebo zda to byla Calderónova zamýšlená a cílená politika již delší dobu.  

Metodologie a rozbor literatury  

Tato práce je analýzou primárních a sekundárních zdrojů a jejich návaznost na 

centrální otázky v textu. Jak tvrdí Astorgas, při studiu tohoto tématu nestačí spoléhat na 

oficiální zdroje. Jejich důvěryhodnost je často zpochybňována a zdroje si častokrát 
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protiřečí.
10

 To neplatí samozřejmě pro zákon a soudní rozhodnutí použité v této práci. 

Z použitých primárních zdrojů se staly neužitečnějšími průzkumy monitorující 

v jednotlivých letech závislost na omamných látkách (Encuestas Nacionales de 

Addicciones).  

Sekundárních zdrojů, které se věnují tématu obchodu s drogami, je velké 

množství. Nicméně se značná část prací zabývá pouze určitou část problému. 

To kritizuje i Astorgas, pod kterého se mexičtí akademici příliš nevěnují obchodu 

s drogami v Mexiku a tento fenomén není dostatečně zmapován jako např. v Kolumbii, 

Itálii nebo USA. Práce se omezují na analýzu americko-mexických vztahů.
11

 Autory 

sekundární literatury zabývající se drogovou válkou v Mexiku lze rozdělit do třech 

kategorií. Autoři čerpající: (i) zcela ze zahraničních zdrojů (Vendula Běláčková), (ii) 

částečně z mexických a částečně ze zahraničních zdrojů (Kryštof Kozák, Alexandra 

Jašová) a (iii) zcela z mexických zdrojů (Rubén Aguilar Valenzuela a Jorge Castañeda, 

Luis Astorga). Pro účely této práce se třetí typ autorů jeví jako nejpřínosnější.  

Při zkoumání obchodu s drogami byla nezbytná kritická analýza všech 

dostupných zdrojů. Jedná se o poměrně citlivé téma, což vede k tomu, že mnozí autoři 

se uchylují ke zkreslování skutečnosti, aby tak podpořili své argumenty, pro které 

mnohdy neexistují důkazy, což je dáno tématem samotným. Zároveň je mnohdy obtížné 

odhadnout, čí zájmy autoři ve skutečnosti zastupují. Jedním příkladem za všechny je 

monografie Rubéna Aguilar Valenzuely, mexického profesora a poradce vlády bývalého 

prezidenta Vicenta Foxe, a Jorgeho Castañedy, významného mexického akademika 

a ministra zahraničí taktéž ve Foxově vládě. Jejich monografie El narco: la guerra 

fallida byla pro účely této práce velice přínosná, jelikož poskytuje jednak mnoho 

kontroverzních tvrzení, ze kterých lze vycházet, ale na druhou stranu místy zkresluje 

informace a není zcela zřejmé, odkud se k informacím autoři dostali. Tím pádem si sami 

podkopávají vlastní důvěryhodnost.  

                                                 

 
10

 ASTORGA, Luis.  El siglo de las drogas. Espasa-Calpe Mexicana, México, 1996. Str. 131. 
11

 Astorga, El siglo de las drogas, op. cit., str. 131. 
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1 Mexiko před Calderónem 
Užívání psychotropních látek k různým účelům sahá až do dávného starověku. 

Z pramenů se dovídáme, že pro americký kontinent v předkolumbijském období bylo 

charakteristické užívání psychoaktivních rostlin při náboženských obřadech. „Ke zlomu 

využití halucinogenů došlo v době kolonizace, kdy se katolická církev proti 

halucinogenům ostře vymezila jako proti látkám zneužívanými kacíři.“
12 

 

„V 19. století znal civilizovaný svět téměř všechny typy dnešních drog. Jejich 

zneužívání se však stalo záležitostí velmi úzkého okruhu ekonomicky dobře 

situovaných lidi. V tomto období se jiné drogy kromě alkoholu a tabáku nestaly 

masovější záležitostí, ačkoli byly ve většině případů volně dostupné.“
13

 Ve stejné době 

se do Mexika dostává především opium v podobě morfia a heroinu, méně častou drogou 

je pak marihuana typická především pro nižší třídu a okrajově kokain, jehož boom 

nastává až v 80. letech 20. století.  

1.1 Drogové století 

Nové století přineslo mnoho společenských i politických změn. Ještě v roce 

1910 bylo užívání opia poměrně běžnou a zároveň legální záležitostí. To se změnilo již 

o dva roky později přijetím Mezinárodní úmluvy o opiu.  Bouřlivá léta mexické 

revoluce (1911-1917) pramenící z všeobecné nespokojenosti se stárnoucím 

porfiriovským režimem vedla k chaosu v zemi a dala vzniknout dle amerického 

profesora Jamese A. Sandose lukrativnímu ilegálnímu obchodu, na kterém se podíleli 

i přední politici a revoluční generálové.
14

 

Astorga naopak uvádí, že k tomuto propojení docházelo zpočátku v lékárnictví. 

Jelikož se v lékárně dala původně zakoupit jakákoliv substance pro lékařské účely, 

někteří lékárníci se začali věnovat tomuto druhu obchodu a přišli si tím na značnou 

sumu peněž. K tomu, aby si nadále zajistili stálé příjmy, stačilo vstoupit do politiky. Tak 

propojili tento druh obchodu s politickou sférou a zároveň si tak zajistili beztrestnost. 

                                                 

 
12

 HINGAROVÁ, Vendula a KVĚTINOVÁ Sylvie a EICHLOVÁ Gabriela (edd.). Mexiko 200 let 

nezávislosti. Pavel Mervart, Praha, 2010. Str. 212. 
13

 Historický pohled, Antidrog. http://www.antidrog.webzdarma.cz/historie.htm (staženo dne 1. 4. 2012).  
14

 KOZÁK, Kryštof. Měkký podbřišek navěky: Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem. 

Dokořán, Praha, 2010. Str. 124. 

http://www.antidrog.webzdarma.cz/historie.htm
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Obchod s drogami tudíž není jevem, který by vznikl nezávisle na politice, nýbrž je 

součástí její struktury.
15

 

Dvacátá léta jsou obdobím prohibice v USA, což mělo značný vliv na ilegální 

obchod mezi USA a Mexikem.  Zároveň docházelo k dalším zákazům užívání drog. 

„Výnos o pěstování a obchodu s plodinami, které degenerují rasu, zakazoval užívání 

marihuany za jinými než lékařskými účely…z výrobců, maloobchodníků a spotřebitelů 

se tak stali pašeráci, narkomani a kriminálníci.“
16

  

Začátek třicátých let přinesl nový trestní zákoník, který obchod s drogami stejně 

jako závislost na nich postavil mimo zákon na federální úrovni. Zákoník však 

postihoval spíše uživatele drog než obchodníky samé. Ve stejném období vrcholí 

i diskuse, zda mají být závislí lidé bráni jako zločinci nebo se k nim má přistupovat jako 

k nemocným, kteří mají být léčeni.
17

 

Často se uvádí, že během druhé světové války bylo podporováno pěstování opia 

ze strany USA. To je dle španělského profesora Carlose Resa Nestarese jedním 

z největších mýtů obchodu s drogami, který v posledních dvaceti letech nabývá na 

popularitě. Resa argumentuje, že hory ve státě Sinaloa nemají nejúrodnější půdu 

a zároveň by pro USA bylo mnohem jednodušší pěstovat opium pro „válečné účely“ na 

vlastním území. Dále podle něj neexistují žádné důkazy, které by tuto teorii potvrdily.  

Záznamy v amerických a mexických archivech ukazují spíše opak.
18  

 

Období po druhé světové válce přineslo novou kampaň v boji proti obchodu 

s drogami, ale i další prorůstání obchodu s drogami a politické scény (např. aféra 

guvernéra státu Sinaloa Pabla Macías Valenzuely
19

). Při popisu poměrů ve městě 

Bodiraguato ve státě Sinaloa se zdá, že se od té doby příliš nezměnilo: „přestřelky jsou 

každodenní záležitostí stejně jako únosy, vraždy a další krvavé trestní činy.“
20

 

                                                 

 
15

 Astorga, El siglo de las drogas, op. cit., str. 41.  
16

 PAOLI BÓLIO, Iván. Evolución del narcotráfico en México. 

http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc163/I_Paoli.pdf (staženo dne 1. 4. 2012). 
17

 První postoj zastával především Harry Anslinger, ředitel Federálního úřadu pro boj s narkotiky, USA. 

Zastáncem druhého byl především mexický psychiatr Salazar Viniegra. 
18

 RESA NESTARES, Carlos. Nueve mitos del narcotráfico en México (de una lista no exhaustiva). El 

comercio de drogas ilegales en México. Nota de Investigación, 3/2005, 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//nota0305.pdf  (staženo dne 23. 4. 2012) 1. 4. 2012. 
19

 Tehdejší guvernér státu Sinaloa Pablo Macías Valenzuela byl podezříván z organizování a vedení sítě 

obchodu s drogami a ochrany obchodníků s opiem.  Více informací zde: AGUILAR CAMÍN, Héctor. 

Narco Historias extraordinarias, Defensa México, 19. ledna 2012. 

http://defensamexico.activoforo.com/t12139-narco-historias-extraordinarias (staženo dne 23. 4. 2012). 
20

 ASTORGA, Luis.  El siglo de las drogas, op. cit., str. 68. 

http://defensamexico.activoforo.com/t12139-narco-historias-extraordinarias
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Pro první polovinu 20. století je tedy charakteristické postavení drog mimo 

zákon, což rozšířilo obchodování s nimi na černém trhu. Zároveň roste počet zpráv 

o propojení tohoto obchodu s politickou scénou. Zprvu byli stíháni samotní uživatelé 

drog, později pak obyčejní zemědělci, kteří se přitom nacházeli až na posledním místě 

celého obchodu a měli jen nevýznamnou roli.
21

  

V 60. letech stoupá obliba drog ve společnosti a to především v USA. 

Asymetrický přístup k drogám je zřejmý již v tomto období. „Přestože se podílela na 

likvidaci konopí a opia, nepovažovala mexická vláda boj proti drogám za jednu ze 

svých hlavních priorit. Drtivá většina závislých uživatelů byla totiž v USA a díky tiché 

spolupráci pašeráků s lokálními i federálními politiky byl i počet násilností uvnitř 

Mexika relativně omezen.“
22 

Mírná politika za prezidenta Johnsona je vystřídána 

tvrdým Nixonovým přístupem, který vrcholí nařízením operace Intercept (Zadržení), 

během které došlo ke zpřísnění hraničních kontrol. Jelikož se jednalo o jednostranné 

rozhodnutí z americké strany a operace nebyla konzultována s mexickou vládou, došlo 

k narušení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. 

V 70. letech se klíčové organizace zabývající se obchodem s drogami 

identifikovaly s rodinnými jmény Herrera, Aviles Pérez, Valenzuela, Araujo a Sicilia - 

Falcón. Tyto skupiny udržovaly blízký vztah s pěstiteli, od kterých pravidelně kupovaly 

úrodu. Svoje operace ale nerozšiřovaly pro získání nových trhů a nového zboží. Obchod 

s drogami měl místní či regionální charakter a také nízký politický profil.  Přestože tyto 

skupiny udržovaly kontrolu nad mexickým drogovým trhem, nevytvořily kartely stejně 

jako jejich kolumbijští kolegové. Zůstaly místními organizacemi s lokálně pěstovanými 

plodinami.
23

 

Doposud největší akce proti pěstitelům narkotik v Mexiku, operace Kondor, byla 

spuštěna v roce 1975. Práškování pěstitelských polí v oblastech Sinaloa, Durango 

a Chihuahua ale zapůsobilo kontraproduktivně a vyvolalo tzv. balónkový efekt. Namísto 

snížení produkce drog došlo k jejímu přesunu do příhodnějších míst a usedlíkům 

v odlehlejších oblastech nakonec přišlo pěstování nových, výnosnějších plodin akorát 

vhod.
24

 

                                                 

 
21

 Ibidem, str. 80. 
22

 Kozák, op. cit., str. 128. 
23

 Jašová, op. cit., str. 34. 
24

 MORAVCOVÁ, Iveta. Mexický boj proti drogám: neúspěšná partie. Chronicle, 5/XVII. 

http://www.studentsummit.cz/data/1329647540566chronicle_5_20.pdf (staženo dne 26. 3. 2012), str. 14. 

http://www.studentsummit.cz/data/1329647540566chronicle_5_20.pdf
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Velmi důležitým a hlavně neočekávaným důsledkem operace Kondor a dalších 

agresivních protidrogových politik pocházejících z USA byla tzv. kartelizace 

mexického drogového průmyslu. Operace Kondor sice vyřadila ze hry určité 

obchodníky s drogami, tím ale paradoxně posílila pozici těch, kteří zásah přežili. Po 

zesílení protidrogových zákonů a politik přešel mexický drogový průmysl pod kontrolu 

podnikatelských organizací, kterých bylo méně, měly více finančních zdrojů 

a vyvolávaly větší nebezpečí pro společnost a vládu.
25

 

1.2 Mexiko hlavním dodavatelem drog 

„Význam Mexika prudce stoupl ve druhé polovině 80. let, kdy z něj do USA 

směřovalo 70 % objemu marihuany, 60 % kokainu a 25 % heroinu.“
26

 Razie 

amerických orgánů především na Floridě vedly k tomu, že pro kolumbijské kartely bylo 

výhodnější dovézt zboží letadlem do Mexika a následně převést pozemní cestou přes 

hranice než přímo přes Bahamy do USA. „Obchod s drogami nabral takových rozměrů, 

že propojení mezi obchodníky s drogami a politiky bylo již nepřehlédnutelné.“
27

  

Velice kontroverzním pro mexické úřady se stal případ Enrique “Kike” 

Camarena, agenta DEA
28

 působícího v Mexiku, který byl unesen a následně umučen. 

V rámci vyšetřování jeho vraždy pod názvem operace Leyenda se hlavním podezřelým 

DEA stal Miguel Ángel Félix Gallardo, jeden z nejznámějších pašeráků v mexické 

historii, známý též jako „Pán nebes“. Díky politickému krytí nebyl ale dopaden. 

Mexické úřady nespolupracovaly na vyšetřování a dokonce i zničily důkazy.
29

 

Americká vláda nechala unést některé podezřelé a následně je soudila na svém území.
30

  

Prezidentské volby v červenci 1988 jsou svým zfalšováním častokrát 

připodobňovány volbám v roce 2006. Za Institucionální revoluční stranu
31

 kandidoval 

Carlos Salinas de Gortari a jeho největším konkurentem byl Cuauhtémoc Cárdenas, 

                                                 

 
25

 Jašová, op. cit., str. 37. 
26

 Hingarová, op. cit., str. 217. 
27

 ASTORGA, Luis.  El siglo de las drogas, op. cit., str. 129. 
28

 Drug Enforcement Administration (Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami). 
29

 Interview Jack Lawn. Frontline. 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/interviews/lawn.html#kiki (staženo dne 2. 4. 2012) 
30

 Více podrobností o případu, který United States v. Alvarez-Machain, který se dostal až k Nejvyššímu 

soudu zde: UNITED STATES v. ALVAREZ-MACHAIN, 504 U. S. 655 (1992). 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=504&invol=655 (staženo dne 2. 4. 

2012). 
31

 Partido Revolucionario Institucional – mexická politická strana, která byla u moci od roku 1929. Dále 

jen PRI. 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=504&invol=655
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kandidující za Národní demokratickou frontu
32

. Tyto volby oficiálně vyhrál Salinas 

(s 51,7 % hlasy, Cárdenas získal „jen“ 31,1 %). Do moderní historie Mexika se ale tyto 

volby zapsaly jako „největší volební podvod.“
33

 

Obecně je osoba Carlose Salinase přijímána rozporuplně. Na jedné straně se 

zasadil o uzavření dohody NAFTA, což mu přineslo popularitu na mezinárodním poli. 

V Mexiku samotném se velké přízni příliš netěšil. „V posledním roce vlády (1994) 

zasáhly Salinase Gortariho tři rány – zapatistické povstání ve státě Chiapas a atentát na 

jeho spolupracovníka, kandidáta PRI na presidentský úřad, Luise Donalda Colosia, 

který byl zavražděn snad členem téže strany. Vražda bývalého generálního tajemníka 

PRI José Franciska Ruize Massieu se spojuje s presidentovým bratrem Raúlem Salinas 

Gortarim.“
34

 Ten byl obviněn a dokonce i odsouzen za plánování jeho vraždy. Massieu 

byl Salinasovým švagrem, tudíž přirovnání protidrogové ofenzívy organizované 

Carlosem Salinasem k Potěmkinově vesnici určené pro severoamerické publikum
35

 je 

poměrně přesné. Než došlo k uzavření dohody NAFTA, bylo potřeba neutralizovat 

problém drog. V období vlády Carla Salinase byla zatčena celá řada předních zástůpců 

drogových kartelů. Zároveň se v médiích objevovalo méně zpráv týkajících se drog 

a nakonec došlo k úspěšnému uzavření dohody NAFTA.  

Posledním prezidentem vlády PRI byl Ernesto Zedillo Ponce de León, za jehož 

prezidentství se bezpečnostní situace zhoršovala a docházelo k dalšímu nárůstu násilí. 

V tomto období byl zatčen i generál Gutierrez Rebollo, který vedl Národní institut pro 

boj s drogami (Institu Nacional para el Combate a las Drogas), což byl tehdy v Mexiku 

nejvyšší orgán zabývající se touto problematikou. Byl obviněn z braní úplatků od 

drogového kartelu ze Ciudad Juaréz, což se ale nakonec nepodařilo dokázat.
36

 Zároveň 

docházelo k přeměně na politické scéně. Již na konci 80. let vyhrála Strana národní 

akce
37

 volby ve státě Baja California, což bylo po skoro sedmdesáti letech autoritativní 

vlády PRI významným převratem. „Není ale náhodou, že k většímu násilí, které bylo 

                                                 

 
32

 Frente Democrático Nacional – koalice tří levicových stran. Dále jen FDN. 
33

 Mexico since 1980 str. 133. 
34

 KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Lidové noviny, Praha, 1999, str. 277. 
35

 Kozák, op. cit., str. 134. 
36

 Ibidem, str. 134. 
37 

Partido Acción Nacional – středopravicová politická strana. Dále jen PAN. 
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spojené s obchodem s drogami, docházelo v 90. letech především v těch státech, kde 

získala moc opozice.“
38

 

K úplnému politickému převratu dochází v roce 2000, kdy se prvním 

nepriistickým prezidentem stává Vicente Fox (PAN). Ten po svém zvolení 

proklamoval, že problém drog a obchodu s nimi není bezpečností hrozbou, ale spíše 

politickým problémem, a proto se zasazoval o stažení vojska z boje proti obchodu 

s drogami. Původem argentinský politický analytik Jorge Fernández Menéndez 

vysvětluje tuto Foxovu pozici jeho dosavadními velmi malými zkušenostmi 

s bezpečnostními tématy.
39

 Při studiu Foxova šestiletého prezidentského období dochází 

mexický profesor Carlos Antonio Flores Pérez k následujícímu závěru: „boj proti 

korupci na vysokých místech spojených s obchodem s drogami se za Vicente Foxe 

prakticky zhroutil. Zatímco během prezidentství Ernesta Zedilla (1994-2000) byli 

zatčeni různí vysocí úředníci včetně jednoho guvernéra a několika generálů, Foxova 

vláda nezakročovala proti vysoce postaveným úředníkům.“
40

 Násilí eskalovalo 

především v příhraničních městech (Ciudad Juaréz, Reynosa, Nuevo Laredo) a už 

Vicente Fox se spoléhal na armádu, kterou považoval za důvěryhodnější instituci než 

policii. V roce 2009 rozpustil velkou část policejního sboru, kterou nahradil novými 

členy a založil Federální úřad pro vyšetřování (Agencia Federal de Invstigación). 
41

  

Z výše uvedených faktů vyplývá, že obchod s drogami má opravdu dlouho 

trajektorii v mexické historii. Zvolení prezidenta Calderóna a boj proti drogovým 

kartelům v této linii pokračuje, avšak v mnohem větší intenzitě.  

 

                                                 

 
38 

History of drug trafficking ( Second part). Mexico Vista – New School U. student blog. 12. Listopadu 

2011. http://mexicovista.wordpress.com/2011/11/12/history-of-drug-trafficking-second-part/#_ftnref 

(staženo dne 2. 4. 2012). 
39

 Jašová, op. cit., str. 43. 
40

 AGUAYO QUEZADA, Sergio. Mexico: a war dispatch. OpenDemocracy. 25. Června 2007. 

http://www.opendemocracy.net/democracy_power/politics_protest/mexico_war_dispatch (staženo dne 2. 

4. 2012). 
41

 Kozák. op. cit., str. 134. 

http://mexicovista.wordpress.com/
http://mexicovista.wordpress.com/2011/11/12/history-of-drug-trafficking-second-part/#_ftnref
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2 Důvody pro vyhlášení drogové války z pohledu mexické 

vlády 
Felipe Calderón při rétorickém vyhlášení války drogovým kartelům uvedl 

několik skutečností vysvětlujících dosavadní situaci v Mexiku, která se mu jevila jako 

neúnosná, a tudíž bylo nezbytné přistoupit k natolik razantní změně. Calderón představil 

čtyři hlavní argumenty pro vyhlášení drogové války: 

(i) Mexiko se stává zemí – konzumentem, 

(ii) v posledních letech došlo k nárůstu násilí a silnému zhoršení bezpečností situace 

v zemi, 

(iii) drogové kartely pronikly do jednotlivých složek státu a 

(iv) za poslední tři roky došlo k nárůstu nelegálního obchodu se zbraněmi mezi 

Mexikem a Spojenými státy. Odběrateli jsou především drogové kartely, což jim 

umožňuje lépe odrážet útok ze strany armády a policie. Tím pádem dochází 

k nárůstu násilí, jak je uvedeno v podbodu (ii).
42

   

Tato kapitola zkoumá, do jaké míry byla tato tvrzení reálná a rozebírá jednotlivé 

argumenty s výjimkou posledního, který je obecně spjat s problematikou americko-

mexických vztahů, které nejsou předmětem této práce. 

2.1 Mexiko konzumentem 

Prvním odůvodněním války proti drogovým kartelům je tvrzení, že Mexiko už 

nehraje roli jen tranzitní zemí, jako tomu bylo doposud, nýbrž se stalo zemí – 

konzumentem. Obchod s drogami má ve stále větší míře vliv na děti a mladistvé. 

Oficiálním sdělením bylo heslo: „Nechť se droga nedostane k vašim dětem“.
43

 Samotný 

vliv je pojem, který se těžko zkoumá, a ani nezávislý výzkumník Morales blíže 

nespecifikuje, co si pod ním představuje. 

Při ověřování tvrzení, že v zemi došlo k nárůstu spotřeby drog v takové míře, že 

situace nebyla již dále únosná, je potřeba zkoumat dostupná oficiální data. Ministerstvo 

zdravotnictví od konce 80. let udělalo celkem pět národních průzkumů v oblasti 

závislosti na alkoholu, tabáku a drogách.
44

 Podle deníku La Jornada neexistuje pravidlo, 

                                                 

 
42

 AGUILAR, Rubén y CASTAÑEDA, Jorge. El narco: la guerra fallida. Punto de lectura, D.F., México, 

2009, str. 72. 
43

 Morales Oyarvide, César. La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden 

local y fracaso de una estrategia. Universidad Complutense Madrid, 2011. 

www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oyarvide.pdf (staženo dne 24. 4. 2012), str. 9.  
44

 V letech 1988: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-2.htm 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oyarvide.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-2.htm
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které by stanovovalo interval tohoto průzkumu. Vláda se ale domnívá, že čtyř až pětileté 

intervaly dokáží dostatečně reflektovat změny. Navíc se podle ní jedná o problematiku, 

ve které nedochází k velkým změnám tak často.
45

Je zvláštní, že k největšímu intervalu 

došlo zrovna mezi kritickými lety 2002 a 2008 a průzkum nebyl proveden v onom 

přelomovém roce 2006, což by bývalo mohlo pomoci vládní rétorice. Ta se ale místo 

toho opřela o čtyři roky staré statistické údaje.  

Pro účely této práce jsou využity průzkumy z let 1998, 2002 a 2008 provedené 

ministerstvem zdravotnictví. Jedná se tedy o vládní statistiky, což sice nezaručuje jejich 

důvěryhodnost, na druhou stranu se nedají zpochybnit samotnou vládou a stát k nim 

přihlíží. Obecně lze říci, že průzkumy zkoumající konzumaci alkoholu, tabáku a drog 

(legálních i nelegálních) je potřeba brát s určitým kritickým nadhledem. Za prvé, jedná 

se o poměrně choulostivé téma, za druhé, je otázkou, zda cca 50 000 domácností při 100 

milionové populaci je dostatečně reprezentativní vzorek a za třetí, průzkum není 

prováděn mezi samotnými obchodníky s drogami, kde „zkušenost s drogou“ je mnohem 

častější.   

  

                                                                                                                                               

 
1993: http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000899,  

1998: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-2.htm,  

2002:http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/salud/

2004/ena02.pdf) a 2008: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf 
45

 GÓMEZ MENA, Carolina. La Encuesta Nacional de Adicciones tiene un universo de 48 mil hogares, 

6. června 2008. http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=014n2pol 

(staženo dne 2. 4. 2012) 

 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000899
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-2.htm
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/salud/2004/ena02.pdf
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/salud/2004/ena02.pdf
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/06/index.php?section=politica&article=014n2pol
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Graf 1: Národní průzkum závislostí, tendence mezi lety 2002-2008 

 

 

Graf 1 zobrazuje výsledky, ke kterým se dospělo u obyvatel ve věku 12-65 let ve 

městech i na vesnicích. Z grafu vyplývá, že v roce 2002 byla zkušenost s drogou 

celkově zaznamenána u 5 % zkoumaných vzorků, v roce 2008 pak u 5,7 %. Léky na 

předpis
46

 vyzkoušelo v průměru stejný počet obyvatel – 1 %. Co se týče drog 

(marihuana, kokain a jeho deriváty, heroin, pervitin, extáze, halucinogeny a další) 

procento vzrostlo ze 4,6 % na 5,2 %. Roky 2002 a 2008 jsou srovnávány proto, že 

nejvhodněji ukazují posun v tomto fenoménu v klíčovém období okolo roku 2006.  

Při interpretování této statistiky samotným ministerstvem zdravotnictví dochází 

k určitému zkreslení. Zpráva udává tento přepočet: „Počet osob, které vyzkoušely 

omamnou látku, vzrostl z 3,5 milionu v roce 2002 na 4,5 milionu v roce 2008, což 

znamená o 28,9 % více než v roce 2002.
47

Ačkoliv se jeví, že se jedná o zhruba 30% 

nárůst zkušenosti s drogou, není tomu tak. Toto číslo charakterizuje procentuální nárůst 

mezi 3,5 milionem a 4,5 milionem (3,5 = 100 %, 4,5 = 128,9 %  28,9 %). Z toho 

vyplývá, že se jedná o zkreslování údajů pro účely medializace. Porovnání třech 

posledních průzkumů přináší Aguilar a Castañeda.
48

 

                                                 

 
46

 Jedná se o léky užívané bez lékařského svolení nebo nad rámec lékařem povolených dávek.  
47

 Se presentan los resultados preliminares de la encuesta nacional de addicciones 2008, Secretaría de 

Salud, 20. září 2010. http://www.conadic.salud.gob.mx/prensa/boletines2008/ena2008_180908.html 

(staženo dne 4. 4. 2012). 
48

 Aguilar, op.cit., str. 17. 
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Graf 2: Procento městské populace, mezi 12-65 lety, které má zkušenost s ilegální drogou 

 

 

Graf 2 ukazuje, že sice došlo k nárůstu mezi lety 2002-2008, zároveň se hodnoty 

v roce 2008 příliš neliší (0,2 %) od hodnot z roku 1998. V roce 1998 problém spotřeby 

drog nebyl natolik zásadní, aby se řešil tak extrémním způsobem, jako tomu bylo v roce 

2006. Další otázkou pak zůstává, do jaké míry je významný procentuální nárůst o 0,6 % 

(Graf 1)
49

.  

 

  

                                                 

 
49

 Aguilar a Castañeda uvádějí, že se jedná o rozdíl 0,4 % (Aguilar, op. cit., str. 19), což je dalším 

důkazem zkreslování dat. 
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Graf 3 Srovnání zkušenosti s drogami v různých zemích světa 

 

 

Při porovnání údajů s ostatními zeměmi světa, Mexiko zůstává daleko za USA 

a Kanadou, což není až tak překvapivé (vzhledem k silnější kupní síle obou zemí), ale 

i v rámci Latinské Ameriky se řadí spíše pod průměr. Nárůst spotřeby drog v Mexiku je 

tedy značně relativní a přináší řadu otázek. Mnoho autorů (Aguilar a Castañeda, 

Morales, Resa) se shoduje, že se nejedná o výrazný nárůst spotřeby, a opatření, která 

byla přijata, k němu nejsou adekvátní. Mírný nárůst navíc Aguilar a Castañeda 

vysvětlují nejen růstem populace, ale i zvětšující se střední třídou, která se rozrostla 

mezi lety 1995 a 2010 o 100 %. Pokud se rozšiřuje tato část společnosti, dochází 

zpravidla k nárůstu spotřeby, jelikož pro střední třídu kdekoliv na světě je tento napůl 

luxusní statek charakteristický a Mexiko není a ani nemůže být výjimkou.
50

 Otázkou 

zůstává, kde je pro zemi, jako je Mexiko, hranice mezi tranzitní zemí a zemí – 

konzumentem.  Je značně diskutabilní, zda rozbití všech drogových kartelů může vést 

ke snížení spotřeby drog, která už tak je ve světovém měřítku spíše nižší a zda by 

nebylo na místě hledat i jiné prostředky, jak snížit spotřebu - např. preventivními 

kampaněmi, které v Mexiku sice existují, ale ne v takovém množství jako např. v USA.  

Aguilar a Castañeda analyzují i způsob, jakým se mladiství dostanou k drogám. 

Ze statistik podle nich vyplývá, že pouze 5 % chlapců a 0 % dívek si drogy koupilo 
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samo, většina z nich k nim přišla od přátel nebo příbuzných.
51

 Mladiství (ve věku 12-17 

let) jsou z ekonomického hlediska nevýznamný prvek pro obchodníky s drogami, 

jelikož obvykle nedisponují velkou peněžní sumou. Obecně se dá říci, že Mexičané 

samotní vytváří spíše marginální trh. Podle akademika Guillerma Garduña se cena 

jednoho kilogramu kokainu pohybuje v Kolumbii okolo 2 500 dolarů, v Panamě cena 

naskočí na 4 000 dolarů, v Guatemale 6 000, a v Mexiku má cenu mezi 8 000 -16 000 

dolary. Na mexicko-americké hranici má již hodnotu 27 000 a v USA může kilogram 

stát až 139 000 dolarů.
52

 Je tedy krajně nepravděpodobné, aby si pašeráci vytvářeli 

lukrativní odbytiště v Mexiku, když na obchodu v USA mohou vydělat až 10x více. Je 

potřeba připomenout, že veškeré odhady cen jsou ale pouhé odhady a ceny se rok od 

roku razantně liší.  

2.2 Prudký nárůst násilí?  

Druhým důvodem vyhlášení války byl nárůst násilí v souvislosti s obchodem 

s drogami a s tím související pocit nebezpečí mezi obyvatelstvem, které dosáhl 

neudržitelné míry. Zkoumání počtu trestných činů, vražd a průzkum bezpečnosti 

jednotlivých států Mexika byl předmětem několika studií. Od roku 2002 každoročně 

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI)
53

 provádí tzv. Národní 

průzkum nebezpečnosti. Nicméně podle Escalanteho tyto průzkumy poskytují zcela jiný 

obraz situace, než jak ho vnímá veřejné mínění podle médií. Přestože počet statisticky 

klesá, média ukazují přesný opak.  

Žádný z průzkumů nevykazuje nadměrný nárůst zločinnosti a ani podle nich 

nedochází ke stupňování násilí. Stejně tak mezinárodní průzkumy viktimizace a trestné 

činnosti, přestože jsou z metodologického hlediska mnohem problematičtější, 

nevykazují opak. Mexiko se drží téměř ve všech kategoriích ve srovnání s vyspělými 

zeměmi světa v průměru. Statisticky vyšší údaje lze sledovat u krádeží motorových 

vozidel a přepadení a na druhé straně nižší údaje nalezneme u běžných krádeží, 

napadení, vyhrožování a trestných činů v sexuální oblasti54 ve srovnání s Irskem, 

Velkou Británií, Novým Zélandem, Islandem a Nizozemím.   

                                                 

 
51

 Ibidem, str. 31. 
52

 MENDÉZ, Alfredo. SSP: el precio de la cocaina se incrementó 90 % en 9 meses, La Jornada, 16. 

března 2009, str. 9. http://www.jornada.unam.mx/2009/03/16/politica/009n1pol (staženo 6. 4. 2012). 
53

 Občanský institut studií nebezpečnosti. 
54

 ESCALANTE GONZALBO, Fernando. Homicidios 1990-2007. Nexos en línea, 1. září 2009. 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=776 (staženo 6. 4. 2012). 

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/16/politica/009n1pol
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=776
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Pokud se podíváme na srovnání počtu vražd na 100 000 obyvatel, došlo mezi 

lety 1992-2007 k výraznému poklesu v průměru z 19,72 na 8,04 vražd. Situace 

v Mexiku je ve srovnání s ostatními zeměmi jižní a střední Ameriky příznivější než 

v Kolumbii, Venezuele a Brazílii (20-40 vražd) nebo Guatemale a Salvadoru (okolo 50 

vražd), zároveň ale nedosahuje nízkého počtu jako Argentina, Chile a Uruguay (2-5 

vražd).
55

 

Jak již bylo řečeno, obyvatelstvo se i přes statisticky klesající údaje o vraždách 

a trestných činů cítilo reálně ohroženo. To podle Moralese vláda špatně interpretovala 

a mylně určila příčiny strachu. Původcem podle vlády byly drogové kartely. Působivost 

některých násilností a jejich omílání v médiích v roce 2006 vytvořily fikci, že 

nebezpečí, ve kterém lidé žijí, je spojeno především s obchodem s drogami, i když tomu 

tak nebylo. Nebezpečnost rostla hlavně proto, že došlo obecně k nárůstu jiných 

trestných činů a přestupků ekonomického charakteru jako např. krádeží, přepadení, 

únosů, ne však mezi obchodníky samotnými.
56

 V tomto argumentu se Morales rozchází 

s mezinárodními statistikami, jak bylo uvedeno výše, přestože neuvádí, z jakých zdrojů 

čerpá.  

„Obchod s drogami je ohrožením státní bezpečnosti.“ Tuto rétoriku používali 

mexičtí prezidenti od dob Miguela de la Madrid Hurtada. Ne snad proto, že by tomu 

sami věřili, nebo že by pochopili tento vztah. Jednalo se o válečnou dialektiku jako 

prostředek k dosažení jiných cílů – uchlácholení USA, předstírání znepokojení 

a především ospravedlnění zapojení ozbrojených sil v potlačování „drogového“ 

průmyslu. 
57

 Zapojení ozbrojených sil je často kritizováno. Použití vojska bylo 

z historického hlediska vždy přizpůsobováno pro konvenční vojenské střety. Armáda je 

zřizována primárně nebo výhradně pro zajištění bezpečnosti dané země proti vnějšímu, 

tj. zahraničnímu, ohrožení.  Vytváření pocitu permanentní války vede k posilování 

výkonné moci.  Mnoho odborníků se tudíž ptá, zda se jednalo o něco nezbytného nebo 

spíše jen potřebného. 

Co se týče statistik, salvadorský politik a bývalý guerillový vůdce Joaquín 

Villalobos zastává odlišnou teorii, kterou ospravedlňuje razantní ozbrojený zásah 

Calderónovy administrativy. Podle něj existuje faktor, který nemá vliv na počet vražd. 

Mezi lety 2005-2007 došlo ke změně charakteristiky násilí. Násilí, které se dalo 

                                                 

 
55

 Ibidem. 
56

 Morales, op. cit., str. 10-11. 
57

 Resa, op. cit., str. 1. 
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pozorovat před tímto obdobím, nedosahovalo příliš velké brutality, bylo nesystematické 

a neorganizované. Ovšem ke konci vlády Vicente Foxe se násilí systematizovalo, 

organizovalo a nabralo nevídané brutality. Násilí se co do kvality lišilo a bylo propojeno 

s obchodem s drogami, došlo k rozšíření kriminálních skupin a oslabení státních orgánů. 

Tento nový druh násilí vyprodukoval ze strany státu potřebu zasáhnout.
58

  

Závěrem lze tedy konstatovat, že nárůst násilí je poměrně relativním faktorem. 

Přestože čísla statisticky klesala, některé státy, především u americké hranice, si 

zachovávaly vysoké hodnoty. Většina autorů souhlasí, že v roce 2006 bezpečnostní 

situace v zemi nebyla příliš příznivá a obyvatelstvo v různých průzkumech prokázalo 

poptávku po jejím zlepšení. Zhoršující se bezpečnostní situaci si ale ve většině států 

nespojovali s obchodem s drogami, ale spíše s drobnou kriminalitou, přepadeními, 

únosy apod.  

2.3 Státní zájem 

„Třetím odůvodněním drogové války je tvrzení, že obchodníci s drogami 

získávali stále větší kontrolu na mnoha územích a zároveň narušovali politickou 

strukturu v takové míře jako nikdy předtím.“
59 

Státní zájem tedy spočíval v přerušení 

tohoto jevu, navrácení ztracených území a vymýcení nechtěného prolínání státu 

s obchodem s drogami. Zde se nabízí celá řada otázek. Co se skrývá pod pojmem státní 

zájem? Ve státě, který si chce říkat demokratický, by státní zájem měl zahrnovat blaho 

většiny občanů. Pokud budeme volby v roce 2006 považovat za demokratické 

a legitimní, pak Felipe Calderón opravdu ztělesňuje zájem lidu.   

Samotný problém se rozpadá do třech menších, na které lze nahlížet odděleně. 

Jsou jimi: (i) ztráta kontroly nad určitými oblastmi; (ii) prolínání obchodu s drogami 

s politickým sektorem a (iii) korupce.  

2.3.1 Ztráta kontroly  

Ztráta kontroly nad určitými územími byla typická pro Kolumbii především 

v 90. letech 20. století. „Etablování narkomafie umožnila i slabá centrální kolumbijská 

vláda, která dodnes nemá kontrolu nad celým teritoriem země, neboť některá území jsou 

                                                 

 
58

 Nuestra guerra: Una conversación. Nexos en línea, 1. ledna 2011. 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=2102417 (staženo 1. 4. 2012). 
59

 Morales, op. cit. 11.  

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=2102417


19 

 

zcela ovládána levicovými povstalci, tj. levicovými guerillami.“
60 

Případ Mexika se 

však liší a mnohým autorům (Aguilarovi a Castañedovi, stejně tak Resovi) se nezdá 

oprávněné srovnávat Mexiko s Kolumbií. V Mexiku existují podobné oblasti, ale nikdy 

nedosáhly takového stupně, jako v případě Kolumbie. Je známo, že ztráta kontroly není 

permanentním jevem a liší se stát od státu. Vezměme si například stát Michoacán 

a město Guadalajara. Ještě v 80. letech byl Michoacán klidným státem, dnes to můžeme 

tvrdit jen stěží. Naopak Guadalajara, kam se přesunul kartel Sinaloa, prošla v minulosti 

vlnou násilí, zato dnes se považuje za město poměrně bezpečné. Ne snad proto, že by 

kartel byl vymýcen. Naopak, sžil se s obyvatelstvem a stal se jeho přirozenou součástí. 

Dobrým příkladem je též nejluxusnější čtvrť v celé Latinské Americe – San Pedro 

Garza García, součást města Monterrey. Panuje zde vzájemná tolerance mezi 

drogovými bossy a ostatními obyvateli.
61 

 

2.3.2 Prolínání obchodu s drogami s politickým sektorem 

„Během celého 20. století obchod s drogami v Mexiku, stejně jako veškeré 

nelegální aktivity, které organizovaný zločin vyprodukoval, neměly daleko k politické 

sféře.“
62 

Otázkou zde není, zda dochází k tomuto propojení (tento fakt nelze popřít), ale 

jakým způsobem k prolínání dochází. Na propojení obchodu s drogami s politickým 

sektorem existují dvě teorie, které jsou graficky znázorněny na obrázku 1 a 2. 
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 Ibidem, str. 20. 

http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2011/clanky/akteri-kolumbijskeho-obchodu-s-drogami-vyvoj-a-promeny.html
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2011/clanky/akteri-kolumbijskeho-obchodu-s-drogami-vyvoj-a-promeny.html


20 

 

   Obrázek 1                                                Obrázek 2  

 

    

 „Jorge Fernández Menández vysvětluje narcotráfico jako určitou strukturu 

moci. Ve své knize El otro poder konstatuje, že v Mexiku se sice hodně mluví 

o možnosti, že se tato země postupně promění v tzv. narkostát (narcoestado), tedy že 

v Mexiku budou vládnout obchodníci s drogami a jejich komplicové, nicméně podle 

jeho názoru dochází k ještě horší skutečnosti, a tedy k budování jakési paralelní, 

alternativní, duální moci, která se státní mocí permanentě zápasí o kontrolu nad 

společností, politikou a národní ekonomikou. Tato druhá moc je podle autora jediná, 

která je schopná vytlačit a nahradit moc státní.“
63

 Tomuto dualistickému pojetí 

odpovídá Obrázek 1. Naopak Obrázek 2 znázorňuje teorii, kdy dochází k vzájemnému 

působení a spolupráci zmíněných složek. Tuto teorii zastávají akademici L. Astorga, 

Chabat, kteří tvrdí: „obchodníci s drogami se nikdy nesnažili soutěžit se státem nebo ho 

zastupovat. Obchodníci s drogami vždy tvořili součást politického režimu, ale vždy byli 

v podřízeném vztahu, marginalizováni od politické moci, dodržující určitá pravidla 

hry.“
64

 

Při pohledu na zprávy od roku 2006 se zdá, že situace odpovídá spíše Obrázku 1. 

Stát pomocí ozbrojených sil bojuje proti drogovým kartelům. Pokud stát je X a drogové 

kartely Y, vychází jednoduchá nerovnice.  

X ≠Y  

Do této nerovnice ovšem nezapadá poměrně častá situace, kterou můžeme 

v současné době pozorovat v Mexiku, kdy drogové kartely spolu s policií vystupují na 

jedné straně a vojsko na straně druhé. Další variací je střet různých drogových kartelů 

mezi sebou, přičemž jedné ze stran může opět „pomáhat“ policie. Obrázek 1 by v těchto 

případech nebyl zcela přesný.  
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Na druhé straně se nám nabízí teorie: 

X = Y 

Znamená, že stát je zároveň obchodníkem s drogami. Tato teorie by obstála 

v případě, kdyby se stát ztotožňoval výhradně s jedním z drogových kartelů. Dnes se ale 

v Mexiku nachází drogových kartelů několik. „Současným nejsilnějším kartelem je 

severomexický kartel Sinaloa
65

, který má asi nejlepší organizační strukturu a vazby na 

vládnoucí politickou moc.“
66

 Vláda Felipe Calderóna, byla několikrát kritizována za to, 

že proti některým kartelům zbrojí více než proti ostatním, což samozřejmě popírá.
67

 

Kartel Sinaloa byl navázán i na dřívější vlády Vicenta Foxe, Ernesta Zedilla 

a především Carlose Salinas de Gortariho se vyznačovaly vazbami na kartel Sinaloa. 

Anabel Hernández ve své knize Los Señores del Narco tvrdí, že válka proti drogám 

vyhlášená Felipe Calderónem má ve skutečnosti za cíl zničit nepřátele Chapo 

Guzmána.
68

 Toto tvrzení přináší úplně odlišný pohled na příčiny vyhlášení války proti 

drogám, jeho prokázání je však poměrně obtížné. Jeví se strategicky výhodnější 

paktovat se s jedním kartelem než bojovat proti všem najednou. Koneckonců i samotný 

Calderón připustil, že skoncovat s drogami jednou provždy není možné.  

Ani Obrázek 2 proto není úplně přesný. „V posledních letech došlo k určité krizi 

postrevolučního
69

 režimu, neformální dohody byly narušeny. Drogové kartely stejně 

jako policejní jednotky získaly autonomii a režim ztratil roli arbitra. To ale těžko změní 

logiku obchodníka s drogami ve vztahu ke státu. Obchodník s drogami nechce nahradit 

stát, nýbrž chce zůstat v tichosti v podzemí a na státu parazitovat pomocí korupce. 

Stabilita je pro obchod výhodná. Trvalá konfrontace ne.“
70

 Právě ono rozbití starých 

struktur vedlo k nárůstu násilí po roce 2006. Rubén a Castañeda se tedy opět ptají: 

„Dochází opravdu k prolínání se obchodu s drogami s politikou více než dříve? A pokud 

ano, je tento nárůst úměrný ceně války?“
71
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2.3.3 Korupce  

„Drogové kartely se snaží v co největší míře maximalizovat svůj zisk. Aby byl 

celý ilegální proces od výroby až ke komercializaci drogy usnadněný, využívají 

představitelé těchto skupin korupci vládních aktérů. Korupce není fenomén, který by se 

rozvíjel pouze v závislosti na ilegálním obchodování s drogami. Bere-li se v úvahu 

velká koncentrace ekonomických prostředků generovaná obchodem s drogami a ilegální 

charakter tohoto typu obchodování je korupce s obchodem s drogami silně propojena. 

Korupce je jedním z faktorů, které ohrožují stabilitu demokracie a také nepřekonatelná 

překážka zaručení ovladatelnosti země a bezpečnosti jejích obyvatel.“ Mexiko 

v hodnocení korupce prováděné Transparency International za rok 2010 skončilo na 

98. místě, čímž se zařadilo do skupiny zemí s poměrně vysokou mírou korupce.
72

 

Korupce má  stejně jako obchod s drogami v Mexiku dlouholetou tradici. Právě 

schopnost vygenerovat značné ekonomické prostředky a jejich koncentrace v rukou 

kartelů vede k tomu, že stát po finanční stránce nemůže obchodu s drogami konkurovat, 

a tudíž ani „přeplatit“ policisty, úředníky atd. Jak uvádí Resa, s postupem času roste 

nejen poptávka, ale i ekonomická důležitost obchodu s drogami. To má za následek, že 

se autority skrze kontrolu zapojily přímo do obchodu. Poplatky obchodníka na nejnižší 

úrovni směřovaly ke starostům, kteří část tohoto příjmu odevzdávali těm, kteří jim jejich 

pracovní pozici zařídili. Byl-li obchodník schopný a proslavil se, časem se mu dostalo 

návštěvy státní policie, později i federální policie, a jejich uplácením si získával 

nejrůznější „povolení“. 
73

  

Při pohledu na válku proti drogám a její výsledky nedochází k žádnému 

„osvobozování“ území a ani nebyly lokalizovány oblasti, jež by nepodléhaly kontrole 

státu. První předpoklad, že stát ztrácí kontrolu nad svým územím, se tedy neprokázal. 

Jak jsem uvedla výše, prolínání politiky a obchodu s drogami je všudypřítomné, 

nicméně dodnes se nedokázalo prokázat, že by k němu docházelo v nesnesitelné míře. 

Právě definovat onu nesnesitelnou míru není snadné a její hranice se nezdají být zcela 

jasné. Jako poslední předpoklad figurovala míra korupce. Je otázkou, zda lze proti 

vysoké míře korupce čelit nasazením zkorumpovaných úředníků a policistů.  
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3 Boj proti drogám jako prostředek k navrácení legitimity  
Předchozí kapitola shrnuje argumenty Calderónovy vlády pro vyhlášení boje 

proti obchodníkům s drogami. Nabízí se nicméně také zcela odlišné zdůvodnění této 

války.  Tato kapitola si klade za cíl analyzovat Calderónovu předvolební kampaň v roce 

2006. Skutečně byla bezpečnost země jedním z klíčových témat kampaně? Dalo se 

vyhlášení války očekávat, nebo se tak stalo zcela nečekaně? Tato kapitola ukazuje 

druhý pohled na dané téma, který vychází ze situace, která v zemi nastala po 

prezidentských volbách v roce 2006. Ne zcela transparentní volby a Calderónovo velmi 

těsné vítězství vedly k tomu, aby se jeho prioritou ve volebním programu stalo silné 

téma, které by mělo podporu obyvatelstva a zároveň odvedlo pozornost od nestabilní 

politické situace v zemi.   

3.1 Calderónova předvolební kampaň  

Felipe Calderón pochází z rodiny politiků, jeho otec byl dokonce jedním ze 

zakladatelů strany PAN. Po studiu práva (Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de 

México) a ekonomie (Instituto Tecnológico Autónomo de México) v Mexiku 

absolvoval magisterský program na Harvardu, obor Veřejná správa. Již v 80. letech se 

výrazně zapojoval do politiky v rámci PAN. V 90. letech, díky své kandidatuře na 

guvernéra pak zvýšil popularitu strany ve svém rodném státě Michoacán, přestože se ve 

volbách nevyhrál. Mezi lety 1996-1999 předsedal straně PAN, mezi lety 2003-2004 

zastával funkci ministra pro energii ve Foxově administrativě. V prosinci 2005 byl 

nominován oficiálním kandidátem na prezidenta konzervativní strany PAN a s heslem:  

„Abychom žili lépe“ odstartoval v lednu 2006 svou kampaň. 

Prezidentských voleb se zúčastnilo celkem osm politických stran, ze kterých 

vzešlo díky vytvoření koalic celkem pět kandidátů. Tři nejvýznamnější kandidáti byly 

Roberto Madrazo jako zástupce Koalice pro Mexiko, která spojovala stranu 

PRI a Stranu zelených (PVEM), Felipe Calderón za stranu PAN a Andrés Manuel 

López Obrador zastupující Koalici pro dobro všech vytvořenou spojením Strany 

demokratické revoluce (PRD), Strany práce (PT) a Strany sblížení.  

Během první předvolební debaty, která se konala 25. 4. 2006, se kandidáti 

(kromě Andrés Manuela López Obradora, který se debaty vůbec nezúčastnil, čímž chtěl 

poukázat na svou odlišnost od ostatních „zkorumpovaných“ politiku a jejich 

http://www.itam.mx/
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dohadování) vyjadřovali k pěti tématům: fiskální politika, energetika, politika práce, boj 

s chudobou a udržitelný rozvoj.  

Hned v úvodu Felipe Calderón reagoval na předchozí výstup Roberta Madraza 

ohledně zhoršené bezpečností situace těmito slovy: „Rád bych shrnul, že problém 

obchodu s drogami je plodem korupce, kterou jeho strana [Roberta Madraza - PRI] 

zasadila během svého sedmdesátiletého působení v Mexiku.“
74

 V zápětí mu připomněl, 

že téma bezpečnosti spadá až do druhé předvolební debaty. Nijak nezdůraznil ani 

nenaznačil, že by právě tato problematika byla pro něj stěžejní.    

Sám sebe pak představil jako prezidenta zaměstnanosti. Jeho vítězství mělo 

Mexiku zajistit nové pracovní příležitosti, transparentnost a soudržnost. V rámci fiskální 

politiky se zavázal snížit daně pracujícím a těm, kteří vytvářejí nová pracovní místa, 

zprůhlednit daňový systém, lépe investovat peníze a zaručil se za ekonomickou 

stabilitu.  Obecně se jeho příspěvky do debaty týkaly právě politiky zaměstnanosti, 

potřeby vyšší transparentnosti a nezbytného nastolení sociální rovnováhy do 

hospodaření státu. Ve svých příspěvcích často reagoval právě na kandidáta PRI, který 

představoval díky nepřítomnosti Andrés Manuel López Obradora jeho největšího 

konkurenta. Madrazo jako zástupce staré vládní elity se ve své kampani od Calderóna 

příliš ideologicky nelišil, nicméně jak jeho osoba, tak strana, kterou zastupoval, byly již 

příliš zdiskreditované. 

Druhá předvolební debata ze dne 6. června 2006, tentokrát i za účasti kandidáta 

koalice Dobro pro všechny, se věnovala otázkám bezpečnosti a boji proti korupci, 

zahraniční politice se zaměřením na problematiku migrace, federalismu (ve světle 

posilování územní samosprávy a regionálního rozvoje) a státních reforem. Calderón ve 

svém úvodním příspěvku vedle vyzdvižení důležitosti principu legality opět zmínil 

ekonomickou jistotu a zaměstnanost. Slíbil, že zajistí bezpečnost a zbaví stát korupce 

skrze naplňování zásad právního státu; zavázal se přilákat zahraniční investory, kteří by 

přinesli nové pracovní příležitosti. Voliče vyzval, aby trvali na vyšší míře 

transparentnosti voleb a dodržování zákonů. Mírovou cestou usiloval o vybudování 

nového Mexika – spravedlivého, prosperujícího státu, který by byl bezpečný pro děti. 
75
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V rámci debaty o bezpečnosti pronesl, že policie v Mexiku je špatně 

organizovaná v boji proti organizovanému zločinu, v důsledku čehož Mexiko není 

bezpečnou zemí. Vznesl pět návrhů na zlepšení této situace: (i) vybudovat fungující 

policii (ii) vytvořit plán mapující kriminalitu a sjednotit kriminalistický informační 

systém (iii) dát spravedlnost do rukou občanů a více práv obětem trestných činů (iv) 

ukládat doživotní trest za únos a další vážné trestné činy (v) zavádět preventivní 

politiku. Nejlépe se podle něj tato politika naplní skrze tvorbu nových pracovních 

příležitostí. Právě silná ekonomika vytvářející pracovní místa, je nejlepším způsobem, 

jak bojovat proti špatné bezpečnosti. Tím by se vyřešila i špatná bezpečnostní situaci 

v oblasti a korupce, další palčivé problémy sužující Mexiko. V dalších částech debaty se 

již k bezpečnostní situaci nevrací; až v závěru, kdy shrnuje, že si nepřeje, aby jeho 

potomci zdědili Mexiko zničené korupcí a obchodem s drogami.  

Stejnou myšlenku vyjadřuje i ve svém předvolebním spotu, kde dodává, že bude 

pevnou rukou postihovat obchodníky s drogami, podvodníky, zloději a ostatními 

kriminálníky. To vše má napomoci chránit rodiny před špatnou bezpečností situací. 
76

  

Vize zajistit dětem bezpečnou cestu do školy, která se ve spotu objevuje, však ukazuje 

na jiný druh nebezpečí, než který vytváří drogové kartely. Podle Běláčkové obětmi 

drogové války jsou převážně jedinci, kteří jsou s drogami, nelegálním obchodem 

a politikou propojeni. Zpravidla jde o členy gangu, v menší míře o policisty, v poslední 

době přibývají násilná úmrtí právníků, politiků a novinářů i civilistů.
77

 Lze tedy shrnout, 

že Calderón ve své předvolební kampani upozorňoval na zhoršenou bezpečnostní 

situaci, ale svou rétorikou se spíše zavazoval zlepšit bezpečnostní situaci řadových 

občanů mimo sféru organizovaného zločinu a obchodu s drogami.  

Dnes na svých prezidentských stránkách pak Calderón uvádí, že jako kandidát se 

zasloužil o zhotovení plánu založeném na lidském udržitelném rozvoji (desarrollo 

humano sustentable), který se skládá z pěti částí: (i) právního státu a veřejné 

bezpečnosti (ii) konkurenceschopné ekonomiky (iii) rovnosti v příležitostech (iv) 

udržitelného rozvoje (v) a fungující demokracie spolu se zodpovědnou zahraniční 

politikou.
78
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Podle Norzagaraye Calderón ve svých projevech, které učinil již jako prezident, 

jasně upřednostňuje téma bezpečnosti. Hovoří o něm velice často nejen v porovnání 

s předchozími prezidenty. Přestože do své kampaně problematiku bezpečnosti zahrnoval 

spíše okrajově, během prvních 30 měsíců svého prezidentství toto téma zmínil 

v oficiálních projevech zhruba 600 krát (podle zdrojů použitých pro výzkum obchodu 

s drogami).
79

 Předvolební kampaň tedy nenasvědčovala, že dojde k takovému odklonu. 

Příčinu tohoto významného posunu je potřeba hledat v situaci po volbách. 

3.2 Volby 

Calderónův největší konkurentem byl Andrés Manuel López Obrador. 

Ve všeobecných volbách v roce 2006 strana PRI doufala, že získá zpět prezidentskou 

pozici díky řadě volebních úspěchů v roce 2003. Kandidát za PRI Roberto Madrazo 

Pintado značně utrpěl na své popularitě kvůli volebnímu podvodu v roce 1994, kdy 

kandidoval na guvernéra za svůj rodný stát Tabasco. Dalším důvodem jeho neúspěchu 

bylo vnitřní nejednotnost PRI. Boj o prezidentské křeslo se tedy zúžil na Calderóna 

a Andrés Manuel López Obradora.
80

  

Andrés Manuel López Obrador svou politickou kariéru započal ve straně PRI, ze 

které koncem 80. let vystoupil spolu s Cuauhtémocem Cárdenasem. Ten odštěpil 

reformě-levicové křídlo PRI a vytvořil Národní demokratickou frontu (FDN)
81

, kam ho 

Andrés Manuel López Obrador následoval. V 90. letech kandidoval na guvernéra svého 

rodného státu Tabasco, kde právě kvůli výše zmiňovanému podvodu neuspěl. 

Guvernérem se stal až mezi lety 2000-2005 za federální distrikt (Distrito Federal). Svou 

prezidentskou kampaní v roce 2006 aspiroval na prvního mexického skutečně 

levicového prezidenta (ideologie PRI nikdy nebyla zcela levicově vyhraněná). Jeho 

levicové smýšlení bylo vyjádřeno i ve volebním hesle: Dobro pro všechny, pro chudé 

především! Svými oponenty byl několikrát nazván populistou a dalším Hugem 

Chávezem. Situace došla tak daleko, že strana PAN vytvořila kampaň očerňující Andrés 

Manuel López Obradora, který byl v televizním spotu prezentován jako nebezpečí pro 

Mexiko. Právě tato silně negativní kampaň měla za cíl snížit úspěch v předvolebních 
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průzkumech, ve kterých se Andrés Manuel López Obrador držel na prvním místě.
 82

 

Celá tato iniciativa ale podle Calderóna nevzešla od něj, ale ze strany PAN jako 

takové.
83

 

Kromě prezidentských voleb se 2. července 2006 konaly i volby do obou 

sněmoven parlamentu a v devíti státech proběhly lokální volby. Dle amerického 

profesora ze Stanfordu Stephana Habera prezidentské volby proběhly bez větších 

problémů.
84

 Potíž nastala až s vyhlášením výsledků. Po uzavření volebních uren začalo 

zveřejňování předběžných výsledků tzv. PREP, jehož účelem je ukázat obecné tendence 

voleb.  

Dále se ve večerních hodinách zveřejňuje tzv. rychlý přepočet (quick count). 

„Toho dne prezident IFE Luis Carlos Ugalde sdělil, že výsledky rychlého přepočtu 

nedovolují oznámit vítěze, jelikož rozdíl hlasů mezi kandidáty je menší než je stanovená 

statistická odchylka, tudíž by tento výsledek mohl být zavádějící.“
85

 Dne 4. července již 

bylo jasné, že rozdíl hlasů se snížil z 1,04 % na 0,64 %. Calderón vedl o cca 257 532 

hlasů. Přes 2 miliony hlasů nebylo započítáno kvůli nesplnění náležitostí a přes 2000 

volebních obvodů ještě nebylo spočteno.
86

 

Volební pozorovatelé vyslaní Evropskou unií během voleb nezaznamenali žádné 

nesrovnalosti
87

, pozitivně hodnotil volební proces i viceprezident James Vermillion 

z International Foundation for Electoral Systems (IFES).
88

 

Dne 6. července Ugalde vyhlásil oficiální výsledky voleb, podle kterých vyhrál 

Felipe Calderón s 15 000 284 hlasy, celkem získal 35,89 % hlasů, na druhém místě se 

umístil Andrés Manuel López Obrador s 14 756 350 hlasy, celkem 35,31 % hlasů.
89

  

                                                 

 
82

 Výsledky Federální volebního institutu (iFE) v předvolebních průzkumech zde: Encuestas Electorales 

elecciones para presidente 2006 preferencias por candidato – partido. Instituto Federal Electoral. 

http://www.ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/encuestas_2006/se_resultados.htm (staženo dne 

24. 4. 2012). 
83

 Campaña negra contra López Obrador, Youtube, 11. dubna 2011. 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=CpLgb33oSZo (staženo dne 24. 4. 2012). 
84

 Haber, op. cit., str. 159. 
85

 APARICIO, Javier. Anális Estadístico de la elección presidencial de 2006. Política y gobierno. 

Volumen temático 2009 Elecciones en México.  

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_Tematico-2_2009/09_Aparicio_(225-

243).pdf (staženo 26. 4. 2012). 
86

 ZÁRATE, Arturo. Baja diferencia entre Calderón y AMLO a 0.64 %. El Universal, 4. července 2006. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/360045.html (staženo 26. 4. 2012). 
87

 EU says disputed Mexico vote fair. BBC News, 8. července 2006. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5160188.stm (staženo 24. 4. 2012). 
88

 Mexico Votes 2006 Q&A with IFES' James Vermillion. IFES. 

http://www.ifes.org/Content/Publications/Feature-Stories/2006/Jul/Mexico-Votes-2006-QA-with-IFES-

James-Vermillion.aspx (staženo dne 28. 4. 2012). 

http://www.ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/encuestas_2006/se_resultados.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=CpLgb33oSZo
http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_Tematico-2_2009/09_Aparicio_(225-243).pdf
http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_Tematico-2_2009/09_Aparicio_(225-243).pdf
http://www.eluniversal.com.mx/notas/360045.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5160188.stm
http://www.ifes.org/Content/Publications/Feature-Stories/2006/Jul/Mexico-Votes-2006-QA-with-IFES-James-Vermillion.aspx
http://www.ifes.org/Content/Publications/Feature-Stories/2006/Jul/Mexico-Votes-2006-QA-with-IFES-James-Vermillion.aspx


28 

 

Andrés Manuel López Obrador zpochybnil platnost voleb a požadoval jejich 

přezkum. Tuto možnost upravuje § 295 odst. 1 písm. b volebního zákona: pokud 

výsledky na volebních lístcích nesouhlasí nebo jsou zaznamenány určité změny na 

lístcích, které vytvoří důvodné pochybnosti o výsledku voleb, nebo chybí úřední 

záznam o volebních lístcích, přistoupí se k novému počítání hlasů.
90

 Zároveň levicový 

kandidát vyzval i k prošetření předvolebních kampaní útočících na jeho osobu.  

Pravomoc přezkumu voleb v Mexiku má speciální federální volební soud - 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ke kterému se dostalo 

celkem 359 stížností, z nichž 227 pocházelo z popudu koalice Dobro pro všechny, 131 

od strany PAN a jedna od Koalice pro Mexiko.
91

 5. srpna TEPJF jednomyslně rozhodl, 

že podnět na přepočet všech hlasů od koalice Dobro pro všechny nesplňuje všechny 

povinné náležitosti, a tudíž byl zamítnut. Právní argumentace tohoto zamítnutí je ale 

značně kontroverzní: 

„…každý volební okrsek je jedinečný, vytvořený různými faktory, nacházející se 

někde jinde a ovlivněn jinými okolnostmi, a proto události, které se stanou na jednom 

místě, nesouvisí s dalšími místy, a to obzvláště pokud se jedná o nesrovnalosti 

způsobené volebními komisemi.“
 92

 

Soud nakonec nařídil přepočíst pouze okolo 9 % hlasů. Následně pak 5. září 

rozhodl, že neexistují důkazy o tom, že by došlo k volebnímu podvodu, a potvrdil 

výsledky voleb. Zároveň ale i uznal, že během voleb došlo k určitým neregulérnostem 

(zasahování prezidenta Foxe do kampaně, negativní kampaň), nicméně tyto věci neměly 

podstatný vliv na samotný výsledek voleb.  

Celé období před vyhlášením soudního rozhodnutí bylo navíc doprovázeno 

silnými sociálními bouřemi. Statisíce lidí demonstrovali na hlavním náměstí (Zócalo) 

v Mexico City, kde bylo postaveno stálé tábořiště. Na magistrále bivakovali Mexičané 

ze všech koutů země, spali na bednách od pomerančů, hráli fotbal či šachy 
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a diskutovali. Blokovali tak ve jménu demokracie velkou část města. Podobně tomu 

bylo i v dalších městech po celé zemi. Lidé požadovali přepočet hlasů. "Hlas po hlasu, 

volební místnost po volební místnosti," tak znělo hlavní motto jeho tažení, které bylo 

k vidění na nesčetných transparentech a které symbolizovalo zřejmě jednu z největších 

politických krizí země. 
93

Andrés Manuel López Obrador svolal následně národní 

demokratický sněm (Convención nacional democrática), kde byl pak více než milionem 

lidí prohlášen za „pravého“ prezidenta a oznámil, že 20. listopadu složí prezidentský 

slib. Strana PAN toto prohlášení ignorovala a situace se částečně koncem října 

uklidnila, kdy se do popředí mediálního zájmu dostaly opět stávky učitelů ve státě 

Oaxaca.  

Otázka, zda opravdu došlo k volebnímu podvodu, jak se tak stalo v roce 1988, je 

poměrně kontroverzní a i dnes se ani odborníci, ani veřejnost neshodují. V anketě 

prováděné v roce 2011 deníkem El País se ukázalo, že 49 % lidí se domnívá, že během 

prezidentských voleb v roce 2006 došlo k podvodu, 43 % je opačného názoru a 8 % 

dotázaných neví.
94

  

3.3 Hledání ztracené legitimity 

Při hledání příčin vyhlášení války drogovým kartelům se ukazuje, že právě 

prezidentské volby a s nimi otřesená legitimita prezidenta Calderóna mohly hrát 

důležitou roli. Morales tvrdí, že se nepodařilo obhájit argumenty použité vládou 

k odůvodnění války. Převládá názor, že vyhlášení války bylo především politickým 

prohlášením. Nová vláda spatřovala v obchodu s drogami hlavní problém země, zároveň 

jí posloužila i k získání legitimity oslabené prezidentskými volbami.
95

 

Podle Aguilara a Castañedy je lhostejné, zda volby byly zfalšované nebo ne. Vše 

totiž ukazuje na to, že výsledky byly velice těsné a plné nesrovnalostí, což nutí 

pochybovat o legitimitě jejich vítěze – Felipe Calderóna. Ať už to bylo jakkoli, nakonec 

uznaný prezident se musí snažit o znovu nabytí své legitimity, která se ztratila v urnách 

a to pomocí války na venkově, na ulicích i silnicích, které se v jejím důsledku zaplnily 

uniformovanými policisty a vojáky.  
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Myšlenka využít úspěchů v boji proti drogovým kartelům k politickému posílení 

a podpoření poškozené image prostupuje Calderónovo prezidentstvím. Alespoň tomu 

tak nasvědčuje analýza amerického velvyslance Carlose Pascuala, která pronikla na 

veřejnost skrze WikiLeaks.
96

 Podobného názoru je i Francisco E. González, který tvrdí, 

že Calderón pro posílení své pozice potřeboval prosadit nějaké silné téma a viditelné 

činy, aby odvedl pozornost od sporů o pravdivosti voleb, které po volebním klání 

vyvstaly.
97

   

Další informace, která se objevila díky serveru WikiLeaks, se týká potenciálního 

plánu Andrés Manuel Lopéz Obradora. Ten měl, dle amerického velvyslance v Mexiku 

Tony Garzy, v plánu posílit moc armády za účelem boje proti drogovým kartelům. Dále 

představil americké diplomacii dvoukolejní plán boje proti obchodu s drogami 

a terorismu. Tedy dvou hlavním tématům, na které Spojené státy kladly důraz. Posílení 

moci mělo být provedeno na základě změny ústavy. Armáda jako „nejméně 

zkorumpovaný“ orgán měla zvýšit efektivnost boje. Naopak nejvyšší státní 

zastupitelství (Procuraduría General de la República) považoval za orgán „příliš 

zkorumpovaný“ k tomu, aby řešil natolik zásadní otázku národní bezpečnosti.
98

 Dle této 

informace se jeví pravděpodobné, že by k drogové válce došlo i v případě, že by volby 

býval vyhrál Andrés Manuel López Obrador. Do jaké míry by ale postupoval a jak by 

válka probíhala je už pouhou spekulací.  

V březnu 2007 se Calderón sešel s tehdejším americkým prezidentem Georgem 

Bushem v Méridě, kde jednali o možnostech spolupráce obou zemí. Výsledkem bylo 

vytvoření plánu Iniciativa Mérida. Jednalo se plán finanční pomoci Mexiku v boji proti 

obchodu s drogami a terorismem. Jednání nebyla otevřená veřejnosti a až do podzimu 

toho roku existovalo jen velice málo informací o tomto nově vznikajícím programu. 

V tomto období zároveň úřady obou státu vytvářely strukturu balíčků pomoci, 

založených na technické podpoře mexických bezpečnostních sil. Oficiálně byl tento 

plán vyhlášen až 22. října 2007 jako Program spolupráce v bezpečnosti USA, Mexika, 
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střední Ameriky, Dominikánské republiky a Haiti.
99

 Z výše uvedeného je zřejmé, že 

zahraniční politika USA měla v zájmu podílet se na zhoršující se bezpečnostní situaci 

v Mexiku a pravděpodobně by tak činila i v případě, že by z voleb vzešel jiný vítěž. 

Nicméně samotná Iniciativa Mérida neměla nakonec příliš velký úspěch, jelikož 

z mexické strany byla vnímána jako omezování národní suverenity a často porovnávána 

s Plan Columbia, který měl za cíl pomoci Kolumbii v boji proti drogovým kartelům. 

Z výše uvedených faktů lze vyvodit několik závěrů. Je zcela zřejmé, že volby 

nebyly úplně demokratické a jak před volbami, tak během nich došlo k celé řadě ne 

zcela standartních postupů. Z předvolební rétoriky prezidenta Calderóna nevyplývá, že 

by se kladl větší důraz na téma obchodu s drogami. Na druhou stranu různé zdroje 

potvrzují právě onu myšlenku, že vyhlášení války drogovým kartelům odvede pozornost 

od politické nestability a získá si tím ztracené sympatie obyvatelstva.  
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Závěr 

Díky globalizačním procesům a vytváření volného trhu došlo i k rozšiřování 

nelegálních trhů. Trh s drogami je jedním z nejvýznamnějších co se do objemu peněz, 

které se v něm točí, týče. Země jako Mexiko se na tomto trhů významně podílí, patří 

mezi největší světové producenty marihuany, metamfetaminu a opia. Zároveň řídí 

redistribuci kokainu, který je původem z Kolumbie, ve Spojených státech amerických. 

Spojené státy obecně hrají významnou roli nejen v obchodu samotném, ale i v rámci své 

protidrogové politiky, která má za cíl spolupracovat s Mexikem a obchod pomoci 

eliminovat.  

Obchod samotný se začíná vyvíjet začátkem 20. století, k největšímu rozvoji 

dochází na přelomu 80. a 90. let, kdy došlo k zničení kolumbijských kartelů z Cali 

a Medellínu. V drogové válce se bojuje proti jevu, který má v zemi dlouho tradici, a jen 

těžko se tyto struktury narušují. Pokud někdy vypluly na povrch významné obchodní 

sítě, jen málokdy do nich nebyli zapleteni významní politici.
100

 Propojení s politikou je 

možné zaznamenat po celé 20. století, nicméně situace eskaluje a stále častěji se 

setkáváme s propojením s nejvyššími politickými posty (Raúl Salinas, návaznost Felipe 

Calderóna na kartel Sinaloa atd.).  

Druhá kapitola této práce ukázala, že argumenty, které Calderónova 

administrativa zvolila pro podporu drogové války mezi obyvatelstvem, jsou z velké 

části zkreslené. Zároveň je na posouzení každého jednotlivce, zda situace byla již 

opravdu neúnosná. Autorka této práce se domnívá, že tomu tak nebylo.  

Třetí kapitola představila alternativní pohled na příčinu této války. 
 

Charismatický levicový politik Andrés Manuel López Obrador si vybudoval svou 

kariéru na sociálně solidárních gestech a populistické rétorice (populistické proto, že 

nebyl schopný dostatečně dobře vysvětlit, jak míní navrhované sociální reformy 

financovat). Tou si získal oblibu především u chudší části obyvatelstva a měl velkou 

šanci zvítězit ve volbách.  Naopak Calderón se těšil popularitě díky agresivní kampani 

očerňující svého protikandidáta. Kozák tvrdí, že díky podrobným a drahým vědeckým 

studiím víme, že nejefektivněji působí právě negativní kampaň, která očerňuje charakter 
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protivníka.
101

 Samotný proces voleb proběhl klidně, situace se zhoršila až po vyhlášení 

výsledků, kdy ani jeden z hlavních kandidátů nechtěl připustit, že by prohrál. Poměrně 

dlouhé čekání na přezkum soudu a velké manifestace na různých místech v zemi vedly 

k destabilizaci politické situace v zemi a hlavně podkopaly důvěru v osobu Felipe 

Calderóna. 

Autorka této práce dle analýzy, kterou provedla, se přiklání k druhému úhlu 

pohledu, přestože si je vědoma faktu, že se nejedná o jedinou příčinu vyhlášení drogové 

války. Literatura dokládá, že ke konfrontaci s drogovými kartely by došly, i kdyby 

volby vyhrál Andrés Manuel López Obrador.  

Závěrem je třeba upozornit, že existují i zcela odlišné názory na příčiny drogové 

války. První z nich zastává např. mexický profesor Miguel Ruiz-Cabañas. Ten se 

domnívá, že obchod s drogami není jednostranným problémem, a proto jsou se podle 

něj unilaterální politiky jednoho z aktérů vždy předurčené ztroskotat.
102

 Jiní odborníci 

jako např. Anabel Hernández spatřují hlavní problém v provázanosti Calderóna 

s kartelem Sinaloa, což vede k zaměření útoků na ostatní kartely.  
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Summary 
Bachelor thesis Reasons for Declaration of War on Drugs in Mexico: Two 

Perspectives of View deals with Mexican war on drugs initiated by president Felipe 

Calderón Hinojosa. It analyses two very different perspectives on the war. Its aim is to 

find real reason for declaration. 

The first chapter briefly describes history of drug trafficking in Mexico with 

focus on 90´s when Mexico took role of the most important distributor of cocaine in 

USA after elimination of Colombian drug cartels of Cali and Medellin. The second part 

analyses arguments stated by Calderon´s administration such as increase of 

consumption of illegal drugs in Mexico, significant increase of violence and criminality 

and state interest. The third chapter focuses on presidential elections in 2006 describing 

pre-election campaign of Felipe Calderón and following debates. This part also aims to 

evaluate independently the elections. Because of the situation after elections when many 

manifestations took place especially in Mexico City, Felipe Calderón is by many 

specialists suspected that he needed a strong theme which would be supported by people 

and at the same time would lead away from the unstable political situation in Mexico.  

Using data used in second part and analyzing the electoral process, we can 

conclude that it is more probable that the real reason for declaration of war on drugs in 

Mexico was the unstable political situation and searching exit by Calderón. On the other 

hand, it seems that the same situation would have occurred if Andrés Manuel Lopéz 

Obrador had won.  However, there are also alternative conclusion that explains the real 

reason by a link between Calderón and cartel Sinaloa.  The pressure from US is also one 

of the possible reasons.  
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