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Abstrakt 

Prezident Calderón se po nástupu do úřadu v roce 2006 rozhodl bojovat 

s mocnými zločineckými organizacemi bezprecedentní silou a zahájil tak operaci, která 

měla za následek desítky zatčených hlavních postav drogových kartelů, ale také za 

sebou zanechala desetitisíce lidských obětí, ať už vinou přímých střetů kartelů s policí a 

armádou, nebo v důsledku vzájemného soupeření kartelů o moc nad obchodem 

s narkotiky.  

Práce si dává za cíl zmapovat šest let konfliktu a poskytnout přehled 

nejvýznamnějších kartelů působících v tomto období na různých částech území Mexika. 

Výstupem je pak odpověď na otázku, zda za eskalaci konfliktu skutečně mohl 

prezident Calderón a nasazení armády. 

Abstract 

This Bachelor’s thesis is focused on description of situation which occurred after 

presidential elections in Mexico in 2006 when newly elected president Felipe Calderón 

launched massive operation targeted on eradicating drug cartels using both police and 

military capacities. 

This operation however meant huge upheaval and rise of violence caused not 

only by clashes of cartels with government but also by fights among warring cartels 

struggling for power and territory. The main aim of this thesis is to provide basic 

summary of this six years era considering all the main players, their territories and 

shifting of power and also to find out if the surging death rate after the year 2006 was 

primarily caused by Calderón’s decision to deploy armed forces to fight drug cartels. 
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Projekt bakalářské práce 

Úvod a vymezení tématu 

Ke konci roku 2006 byl do úřadu mexického prezidenta zvolen Felipe Calderón, 

vystřídal tak předchozího šest let úřadujícího prezidenta Vicente Foxe. Felipe Calderón, 

celým jménem Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, přijal za jeden ze stěžejních bodů 

svého prezidentského období vymýtit drogové kartely, operující na území Mexika. 

Drogové kartely v Mexiku fungují nejenom jako pašeráci kokainu z Jižní a Střední 

Ameriky do USA, ale zároveň jsou zodpovědné za produkci značného množství 

marihuany a metamfetaminu, který následně pašují a dále distribuují na území 

Spojených států Amerických. 

Prezident Calderón se tak rozhodl nasadit tvrdě represivní politiku, která se však 

proti dobře vyzbrojeným kartelům ukázala jako rozbuška pro něco, co do takové míry 

nebylo očekáváno, na několika místech v Mexiku vstoupily kartely do otevřené války 

proti vládním jednotkám a vznikla tak teritoria, na kterých centrální vláda neměla 

prakticky žádnou moc. 

Ve výsledku tak sice vládní politika znamenala úspěch v podobě zatčení 

několika hlavních představitelů nejvýznamnějších kartelů, reálně však jejich moc 

neklesla a peklo rozpoutané v zemi si za 6 let vyžádalo podle odhadů až 100 000 

lidských životů. 

Cíle výzkumného projektu 

Cílem této práce bude podrobně zanalyzovat roky 2006 až 2012. Práce si dává 

za cíl formou případové studie popsat a kvantitativně zachytit vývoj v mexickém 

konfliktu za zmíněných 6 let. Kromě časové linie, kdy budou komparována data za 

jednotlivé roky, se práce zaměří také na teritoriální aspekt zkoumaného problému a 

bude hodnotit míru intenzity konfliktu v rámci jednotlivých federálních států Mexika. 

Jednou z částí práce bude také mapování a charakteristika jednotlivých 

narkokartelů, jejich teritoriální a časové zařazení na základě dostupných dat.  

Výsledkem by tak měl být přehledný a ucelený obraz období let 2006 až 2012, 

které poskytne důležitá data o vývoji a intenzitě konfliktu v Mexiku, ale poskytne také 

přehled o zúčastněných zločineckých organizacích. 

 

 



 
 

Současný stav poznání 

Vzhledem k faktu, že se jedná závažný problém v zemi, která přímo sousedí se 

světovým hegemonem – USA, je pokrytí ze strany amerických autorů značné a 

příspěvků je velké množství. Zabývají se jak shromažďováním dat a tvořením statistik, 

tak ale i kvalitativnímu hodnocení celkové myšlenky represivní politiky vůči drogám, 

nebo zapojení peněz amerických daňových poplatníků do problému jiného státu. 

Objevují se i příspěvky zabývající se možnými scénáři vyřešení situace například 

legalizací, nebo dekriminalizací určitých typů drog. 

Metodologie 

Základním a hlavním měřítkem pro intenzitu konfliktu je počet jeho obětí. 

K vyhodnocení jednotlivých fází konfliktu bude použito typologie konfliktů COSIMO
1
 

a databází UCDP (Uppsala Conflict Data Program)
2
, které nabídnou základní přehled o 

závažnosti konfliktu za určitý časový rámec, nebo teritoriální jednotku. K těmto datům 

budou také přidány statistiky o počtu vražd přisuzovaných boji mezi kartely. 

Zdroj dat 

Zdrojem dat v tomto případě budou data čerpána z oficiálních statistik 

vydávaných Mexickým statistickým úřadem (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía)
3
 a Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4
 Sekundárně bude využito studií 

z amerických institutů, která většinou používají právě tato data, jedním takovým 

institutem je projekt University of San Diego s názvem Justice in Mexico
5
, druhým 

zdrojem budou zprávy Congressional Research Service Reports
6
  připravované pro 

americký kongres. Pro diverzifikaci a lepší ověření zdrojů bude využito instituce OSN 

United Nations Office on Drugs and Crime a jejich ročních reportů o počtu vražd ve 

světě.
7
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SSP - Secretaría de Seguridad Pública, mexické ministerstvo pro bezpečnost 
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UCDP – Uppsala Conflict Data Program 
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ÚVOD 

1. prosince 2006 nastoupil do úřadu mexického prezidenta Felipe Calderón ze 

strany PAN (Partido Acción Nacional), vystřídal tak předchozího šest let úřadujícího 

prezidenta Vicente Foxe taktéž ze strany PAN, který byl zvolen v roce 2000 po 

dlouhých 70 letech jako kandidát jiné strany, než PRI (Partido Revolucionario 

Institucional). 

Felipe Calderón, celým jménem Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, přijal za 

jeden ze stěžejních bodů svého prezidentského období vymýtit drogové kartely 

operující na území Mexika. Drogové kartely v Mexiku nejenom že slouží jako transport 

pro kokain z Jižní a Střední Ameriky do USA, zároveň jsou také zodpovědné za 

produkci značného množství marihuany a metamfetaminu, který následně pašují a dále 

distribuují na území Spojených států Amerických. 

Pašeráci drog a podobné organizace však působí na území Mexika již dlouhá 

desetiletí a díky značným prostředkům plynoucím z prodeje a pašování drog mají 

obrovskou moc, nejenom co se týče hard-power a jejich širokého arzenálu výzbroje 

(který podle odhadů pochází z 90% z USA),
8
 ale také soft-power v podobě podplácení a 

kontroly lokálních jednotek policie či jiných administrativních představitelů. 

Proti takovéto síle se Felipe Calderón rozhodl jít ještě s větší silou a přerozdělil 

více peněz na armádu a policii a nechal vyčlenit nové jednotky pouze pro boj s 

narkokartely. Jelikož je problém s kartely v Mexiku spojen především s bojem o 

ovládnutí podílu na uspokojování poptávky v USA, oslovil prezident Calderón tehdejší 

vládu Goerge W. Bushe a požádal o finanční pomoc.  

USA si je nebezpečí bezprostředně u svých hranic vědoma a tak vznikl projekt s 

názvem Merida Initiative, který znamenal prohloubení partnerství mezi těmito zeměmi 

nejen na poli materiální pomoci a vyzbrojení, ale také pomoc s výcvikem a 

administrativním zvládáním problému. Od roku 2008 tak začaly do Mexika proudit 

stovky milionů dolarů na boj proti narkokartelům zaštítěné právě Inciativou z Méridy.
9
  

Takto tvrdě represivní politika proti dobře vyzbrojeným kartelům se však ukázala jako 

rozbuška pro něco, co do takové míry nebylo očekáváno, na několika místech v Mexiku 

                                                
8
 UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Firearms Trafficking: U.S. Efforts to Combat 

Arms Trafficking to Mexico Face Planning and Coordination Challenge. GAO [online]. 2009. s. 15 [cit. 
2016-20-03]. Dostupný z: http://gao.gov/assets/300/291223.pdf. 
9
 SEELKE, Clare a Kristin FINKLEA. U.S. – Mexican Security Cooperation: the Mérida Inititative and 

Beyond. Congressional Research Service [online]. 2011. s. 8 [cit. 2016-20-03]. Dostupný z: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/158949.pdf. 
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vstoupily kartely do otevřené války proti vládním jednotkám a vznikla tak teritoria, na 

kterých centrální vláda neměla prakticky žádnou moc. 

Ve výsledku tak sice vládní politika znamenala úspěch v podobě zatčení 

několika hlavních představitelů nejvýznamnějších kartelů, reálně však jejich moc 

neklesla a peklo rozpoutané v zemi si za 6 let vyžádalo podle odhadů 45 000 až 60 000 

obětí, které byly přisouzeny právě drogové válce, celkový počet vražd však přesáhl 

hranici sta tisíc. 

Hypotézou práce je, že za nárůst počtu vražd po roce 2006 může spuštění války 

proti drogovým kartelům administrativou prezidenta Calderóna a s tím související 

nasazení armádních jednotek a federální policie do nejhůře postižených oblastí, cílem 

výzkumu tak bude zjistit, zda za eskalaci konfliktu a dramatický nárůst obětí skutečně 

může, tolik kritizované, rozhodnutí prezidenta Calderóna nasadit v nejhůře postižených 

oblastech proti kartelům armádu, nebo zda násilí pramenilo především z bojů mezi 

kartely samotnými. 

1. Teoreticko-metodologické vymezení práce 

1.1 Limity výzkumu organizovaného zločinu  

V úvodu práce zabývající se takovou problematikou, jako je organizovaný zločin 

a ilegální aktivity je vhodné zmínit, že v této práci bude z povahy věci nutno pečlivě 

vybírat zdroje a to hlavně pro kvantitativní část práce. Limity výzkumu organizovaného 

zločinu (OZ) spočívají zejména ve snaze samotných aktérů skrýt svojí ilegální činnost, 

která je v rozporu se zákonem. Následkem toho, tak nejsou k dispozici tvrdá data, 

jelikož aktéři OZ si nevedou účetní knihy ani nevydávají ročenky s přehlednými počty. 

Primární zdroje tak často nahrazují zdroje sekundární vycházející zejména z odhadů 

příslušných úřadů zabývajících se rozplétáním trestné činnosti, či v dalším případě 

akademické či novinářské práce, které využívají buď vlastního omezeného výzkumu, 

nebo se spoléhají na data poskytována oficiálními úřady a lze tak mluvit o téměř 

terciálních zdrojích. 

Cílem této práce není analyzovat definici OZ jako takového, pro základní 

pochopení problému mexických kartelů a jejich prorůstání do mexické společnosti a 

vysokých pater politiky ale nebude na škodu podívat se na tyto organizace za pomoci 

definice Jamese Finckenauera, který pro časopis Trends in Organized Crime publikoval 
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článek Problems of Definition: What Is Organized Crime?
10

 Samotné body definice 

jsou doplněny vlastním komentářem pro přiblížení se realitě mexických kartelů. 

a) absence ideologie - na rozdíl od teroristických nebo separatistických skupin, 

chybí v případě OZ ideologický důvod ospravedlnění násilí, v případě mexických 

kartelů je tak hnacím motorem hlavně finanční zisk, plynoucí z ilegálních aktivit, to 

přináší problém hlavně v potenciálním rozřešení konfliktu, jelikož cíle kartelů, které 

jsou v rozporu se zákonným rámcem, jsou v podstatě nenaplnitelné a nepřijatelné ze 

strany Mexického státu z podstaty věci 

b) organizovanost a hierarchie – pro vnějšího pozorovatele obtížně měřitelná 

skutečnost, pro vyšetřovatele trestných činů problém, který často znemožní dostat se ke 

skutečnému pachateli, pokud už dojde k odstranění jednoho vysokého představitele, na 

jeho místo je připraven nastoupit některý z podřízených, zdánlivý úspěch zadržení bosse 

pak často vyvolá novou spirálu násilí, kdy se ostatní aktéři snaží vyplnit mocenské 

vakuum 

c) kontinuita – časová - opakování trestné činnosti podle stejných principů a 

postupů, kontinuita lidská – souvisí s předchozím odstavcem, organizace je schopná 

nahradit lidskou ztrátu z vlastních řad 

d) používání násilí, vyhrožování násilím – v případě mexických kartelů 

nechvalně proslulá skutečnost, vraždy ve stylu poprav, často zachycené na video jako 

výhružka pro ostatní, vystavování zohyzděných těl na veřejných prostranstvích, 

vyhrožování politikům a představitelům represivních složek 

e) omezené členství/vázané členství – v případě mexických kartelů se jedná 

hlavně o příbuzenskou propojenost v nejvyšším vedení organizace 

f) ilegální podnikání – v případě mexických kartelů je to stále obrovsky výnosný 

ochod s drogami 

g) legální podnikání – zřízené za účelem zlegalizování prostředků plynoucích 

z ilegálních aktivit – praní špinavých peněz 

h) korupce – obrovský problém pro Mexiko, špatně placení úřednicí, policie a 

členové armády jsou snadno náchylní k přijímání úplatků od kartelů, disponujících 

obrovskými finančními prostředky, buď za účelem pasivním - nevměšování se do 

                                                
10

 FINCKENAUER, James. Problems of Definition: What Is Organized Crime? Trends in 
Organized Crime. 2005, Vol. 8, No. 3, s. 65. ISSN: 1084-4791. 
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ilegálních aktivit, nebo často i za účelem aktivní spolupráce s kartely, mnohdy se stává, 

že aktér nemá na výběr pod výhružkou „plata o plomo“
11

 

1.2 Kvantitativní část – počty obětí 

Základním měřítkem pro intenzitu v práci zkoumaného konfliktu bude počet obětí. To 

přináší obrovské úskalí zejména v operacionalizaci a rozlišení pojmu vražda, kdy se 

oběť stala cílem trestného činu úmyslné vraždy (intentional homicide/homicido doloso) 

a kdy se oběť dá připsat právě střetům mezi kartely, či mezi kartely a vládou (drug-

related homicide/drug war deaths/battle related deaths). 

Například jeden ze zdrojů, který se dá považovat za primární, byly výroční 

zprávy Sekretariátu pro veřejnou bezpečnost při Ministerstvu vnitra SSP (Secretaría de 

Seguridad Pública), která do roku 2010 publikovala počty zavražděných v souvislosti 

s boji mezi kartely. Po roce 2012 a změně ve vedení státu však oficiální představitelé 

uvedli, že takovéto zprávy již publikovány nebudou, jelikož mexický právní řád nezná 

pojem „vražda spojená s organizovaným zločinem“ (organized crime related homicide). 

Do té doby však mexická vláda definovala vraždu spojenou s kartely následujícími 

body:
12

 1. oběť byla zabita zbraní vyšší ráže, nebo automatickou puškou; 2. oběť jevila 

známky mučení, dekapitace nebo jiného zohyzdění těla; 3. oběť byla zabalena do deky, 

měla ucpaná ústa nebo byla svázána; 4. oběť byla zabita na zvláštním místě, nebo ve 

vozidle; 5. oběť byla zabita ve vězení; 6. další specifické znaky: na místě vraždy 

zanechán vzkaz, oběť byla údajným členem kartelu, oběť byla unesena, či přepadena. 

Dalšími, relativně primárními zdroji, budou výroční reporty dvou oficiálních 

mexických institutů. Prvním z nich je Mexický statistický úřad INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía), ten sestavuje statistiku podle počtu úředních 

záznamů o úmrtí, druhý je Vládní sekretariát při ministerstvu veřejné bezpečnosti SNSP 

(Sistema Nacional de Seguridad Pública), který vychází z počtů vražd z policejních 

statistik. Oba instituty však nevedou statistiky o vraždách přisuzovaných boji mezi 

kartely. Pouze záznamy o úmyslně spáchaných vraždách (intentional 

homicide/homicido doloso). 

                                                
11

 „stříbro, nebo olovo“, často používaná výhružka, která znamená buď přijetí úplatku a spolupráci, nebo 
smrt 
12

 SHIRK, A. David, Octavio R. FERREIRA a Cory MOLZAHN. Drug Violence in Mexico: Data and Analysis 
Through 2012. Trans-Border Institute. University of San Diego [online]. 2012, s. 11. [cit. 2016-03-20].  
Dostupný z: https://justiceinmexico.files.wordpress.com/2013/02/130206-dvm-2013-final.pdf. 
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Jako sekundární zdroj budou použity výstupy trans-nacionálního institutu TBI 

(Trans-Border Institute) při University of San Diego, který vydává v rámci svého 

projektu Justice In Mexico rozsáhlé a dobře zpracované reporty zohledňující dynamiku 

mexického drogového konfliktu a jeho teritoriální charakter. 

Posledním relevantním zdrojem budou čísla publikována mexickým deníkem 

Reforma, který se problematikou drogové války a násilí spojeného s kartely věnuje 

dlouhodobě. Jejich definice počítání obětí se podobá té vládní, pojem „narko-

vraždy/popravy“ (Narcoejecucciones) tak zahrnuje: 1. oběť, zavražděnou zbraní vyšší 

ráže, nebo automatickou puškou; 2. známky mučení, dekapitace nebo jiného zohyzdění 

těla; 3. vražda na způsob popravy, hromadná vražda; 4. zanechané vzkazy, zvláštní 

poloha těla; 5. přítomnost vyššího množství drog, peněz, nebo zbraní u oběti; 6. 

vyjádření oficiálních úřadů, naznačujících spojitost s organizovaným zločinem 

Pro vyšší relevanci a celkovou přínosnost práce tak bude třeba analyzovat a 

vycházet z více zdrojů a pokud možno mezi nimi hledat korelaci, která ve výsledku 

bude znamenat potvrzení, či vyvrácení trendu vývoje dynamiky celého konfliktu.  

Výzkumná otázka se tak bude především snažit odpovědět na to, zda za zvýšení 

intenzity konfliktu a počet nárůstu obětí stojí skutečně Calderónovo rozhodnutí nasadit 

proti kartelům kromě policie také další ozbrojené složky, nebo zda eskalace konfliktu 

měla důvod v rovině bojů mezi kartely samotnými. 

1.3 UCDP a HIIK 

Další neméně důležitou součástí práce bude analýza výstupů dvou uznávaných 

institucí v oblasti studia konfliktů. 

Prvním takovým je Uppsala Conflict Data Program, fungující pod institutem 

Department of Peace and Conflict Research, který je provozován švédskou Uppsalskou 

universitou (Uppsala University).  

Tento program monitoruje konflikty ve světě od 70. let. Do databáze konfliktů je 

pak zahrnut typ ozbrojeného konfliktu, který přinesl více než 25 obětí souvisejících 

s bojem (battle related deaths) ročně. Konflikt je označován jako válka, pokud celkový 

počet obětí překročí 1000 za jeden rok. 

Důležitou součástí UCDP pak je fakt, že se nezaměřuje pouze na konflikty, 

jejichž účastníkem je vláda a jiný nestátní aktér (government x opposition), ale i na 

konflikty bez účasti vlády (non-state conflict). To je pro analýzu bojů mezi kartely 

důležitý bod, jelikož se válka de facto odehrává minimálně na dvou úrovních. Jedna 
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úroveň jsou střety kartelů s vládními složkami – policie, armáda. Druhou úrovní jsou 

pak střety soupeřících kartelů bez účasti vlády. 

To je asi největší rozdíl oproti druhému výzkumnému projektu, kterým je 

Conflict Barometer vydávaný pod Heidelberg Institute for International Conflict 

Research (HIIK), který je součástí Politického Institutu při německé Heidelberské 

univerzitě (Department of Political Science at the University of Heidelberg). 

Ten považuje ozbrojené střety kartelů mezi sebou za organizovaný zločin (OZ) a 

v rámci svého kvantitativního výzkumu, i vzhledem k relevanci potenciálních dat, tyto 

boje tak vynechává a soustředí se pouze na úroveň vládní složky versus kartely.  

Nicméně základ jejich výstupů bude také použit pro popis situace zejména na 

úrovni vláda versus kartely a také dynamiky konfliktu, kdy HIIK podle svého 

hodnocení určuje intenzitu konfliktu od stupně 1, znamenající nenásilný spor (dispute); 

2 nenásilná krize (non-violent crisis); 3 znamenající krizi zahrnující násilí (violent 

crisis) až po stupeň 4, znamenající omezenou válku (limited war) a konflikt vyšší 

intenzity a konečně stupeň 5, který označuje regulérní válku (war).
13

 

2. Externí aktér. Role Spojených států amerických  

Mexiko se od počátku ilegálního obchodu s drogami využívala jako transitní 

země, přes kterou se do Spojených států pašovalo velké množství zakázaných látek. 

Tomuto faktu nahrávalo geografické postavení Mexika, které jako jediná země tvoří 

jižní pozemní hranici USA, ale také přírodní charakteristika této hranice, východní část 

hranice tvoří řeka Rio Grande, střední a západní pak do velké míry rozsáhlé neobývané 

pustiny.  

Přírodní podmínky však samotné ještě nutně nemusejí být podmínkou pro 

ilegální obchod se zakázanými látkami. Co tedy je? 

Důležitější v tomto ohledu je poptávka. Americká ekonomika je stále nejsilnější 

a největší ekonomikou na světě a s více než 300 000 000 obyvateli tvoří nesmírně velký 

a silný trh. Tato skutečnost se pak odráží v potenciálu, který zde vzniká pro černou 

ekonomiku a v našem zkoumaném případě vytváří obrovskou poptávku po ilegálních 

substancích, ať už se jedná o marihuanu, metamfetamin, či zejména kokain. 

                                                
13
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Až do počátku 90. let, se dostávalo podle odhadů asi 50% kokainu z Jižní 

Ameriky do USA právě přes území Mexika, toto číslo však narostlo až na 90% poté, co 

se Spojené státy po pronikání násilí kolumbijských kartelů na území USA více zaměřili 

na ostrahu svého pobřeží a vzdušného prostoru v okolí Floridy.  

V současné době došlo také k výraznému oslabení dvou největších 

kolumbijských drogových organizací. Rok 1993 a smrt Pabla Escobara znamenala 

konec asi nejznámější organizace zaměřené na výrobu a distribuci drog, kolumbijského 

Medellín Cartelu a konec devadesátých let byl také koncem pro neméně „úspěšný“ Cali 

Cartel, který po pádu kartelu z Medellínu údajně ovládal přes 90% světového obchodu 

s kokainem. 

Tato změna na ilegálním trhu s narkotiky znamenala přesun většiny 

distribučních kanálů právě na území Mexika a v této době také můžeme vysledovat 

vznik největších mexických kartelů a stopy jejich následného štěpení je možné sledovat 

až do dnešních dnů.  

3. Historie mexických drogových kartelů 

Mexiko bývá označované jako „soft underbelly“ pro Spojené státy. V českém 

ekvivalentu by se dalo říci „achillova pata“. Toto pojmenování není neopodstatněné. 

Mexiko sdílí s USA přes 3000 km dlouhou pozemní hranici, přes kterou do USA 

ilegálně proudilo odjakživa velké množství zboží či lidí. 

Ve 40. a 50. letech došlo v USA ke značnému vymezení se proti velké části 

návykových látek a zahájení přímého boje na jejich vymýcení. Mexiko se tak stalo 

vhodným prostředníkem, který měl do USA tyto, nyní ilegální, látky dostat. Zpočátku 

se jednalo o produkty vyrobené na samotném území Mexika. Zisky pro pašeráky tak 

zejména představovaly opiová pole a následná výroba heroinu a také pěstování 

marihuany, které vzhledem k situaci v Americké společnosti spojené s hnutím hippies 

generovalo mexickým pěstitelům a pašerákům značný příjem. 

V polovině 70. let americké vládě dochází, jak je tento problém rozsáhlý a na 

mexickou stranu tak vznáší požadavek, aby došlo k zastavení pronikání zakázaných 
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látek na území USA, a nabízí pomoc při řešení problému. Výsledkem společného úsilí 

byla v letech 1976 až 1978 Operace Kondor.
14

 

Deset tisíc mexických vojáků na zemi spolupracovalo s americkými 

protidrogovými agenty DEA létajícími nad mexickým územím. Výsledkem této operace 

sice byly velké úspěchy týkající se zničení velkého množství opiových a 

marihuanových polí zejména v tehdejším centru produkce drog ve státě Sinaloa. 

Operace však byla kritizována za častá porušování lidských práv a používání brutálního 

násilí a mučení při zatýkání farmářů. Zdánlivý úspěch operace ale přebíjí fakt, že ani 

jediný z tehdejších bossů nebyl zadržen a drtivá většina z nich jednoduše přesunula své 

aktivity jinam – do města Guadalajara ve státě Jalisco. 

Mezi nimi byl i Miguel Ángel Félix Gallardo, později přezdívaný kmotr – „El 

padrino“. Díky své síti kontaktů, budovaných ještě při obchodu s heroinem a 

marihuanou ve státě Sinaloa, se Félix Gallardo dostal koncem 70. let ke Kolumbijcům a 

navázal kontakty se jmény, jako byl například i Pablo Escobar.   

Tyto nové kontakty otevřeli Mexičanům, v té době obrovsky se rozmáhajícím 

díky poptávce v USA, obchod s kokainem. Ten záhy začal přinášet velké finanční zisky 

a první mexický drogový kartel – Guadalajara cartel byl na světě. Lépe řečeno se 

jednalo o typ organizace, pro které se dnes používá pojmenování kartel, nebo 

narkokartel. Mnoho kritiků totiž namítá, že drogové kartely neodpovídají ekonomické 

definici kartelových dohod. Přesto se tento pojem pro DTOs (Drug Trafficking 

Organizations) ustálil a používají ho i drogové kartely samotné. 

3.1 Guadalajara kartel 

Guadalajara kartel a Mexiko se tak během 80. let stává alternativou pro stále 

více monitorovanou trasu, po které putuje kokain z Jižní Ameriky přes Karibik a 

Floridu do USA. Za zmínku stojí i to, že tento přechod z karibské na mexickou cestu 

proběhl bez násilí.
15

 Kolumbijské kartely, ač velice bohaté, mocné a dobře vyzbrojené, 

nechtěly jít do sporu s Mexičany na jejich vlastní půdě. Výsledkem tak byl spíše sňatek 

z rozumu, kdy Kolumbijci hledali nové cesty, jak dostat svůj produkt na americký trh a 

Mexičané jim nabídli, samozřejmě za nemalý podíl, službu, která jim zajistila 
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pokračování výnosů z jejich činnosti a zároveň je zbavila velké části rizika plynoucí 

z přepravy a distribuce. Odhaduje se, že na počátku 90. let vyrovnali mexické kartely 

výnosy Medellínského kartelu.
16

 Podle čísel uváděných DEA se množství zabaveného 

kokainu na hranici s USA zvýšilo z 2000 kg v roce 1985 na 40 000 kg v roce 1989.
17

 

3.2 Vražda agenta DEA 

Společně s rostoucími zisky mexických kartelů a rostoucí mocí, se měnilo i 

vystupování kartelů vůči státním složkám, které bylo čím dál agresivnější. Poslední 

kapkou byl únos a brutální mučení amerického agenta DEA Enriqueho Camareny. Ten 

byl unesen 7. února roku 1985 krátce po opuštění své kanceláře v centru  Guadalajary. 

O měsíc později bylo nalezeno jeho tělo pohozeno u cesty asi sto kilometrů od města. 

Camarena měl zlomenou téměř každou kost v těle, příčinou smrti však nejspíš bylo až 

rozdrcení lebky tupým předmětem.
18

 

Samotný únos a zabití amerického agenta DEA by na ostrou reakci ze strany 

USA rozhodně stačil, DEA však byla šokována přehnanou brutalitou a do celé 

záležitosti se proto rozhodla investovat mnohem více prostředků. Díky tomuto případu 

se tak rozeběhlo rozsáhlé vyšetřování, které ukázalo na propojení nejvyšších 

představitelů mexické administrativy se špičkami narkokartelů. Celá akce dostala název 

Operace Leyenda
19

 a po téměř dvou měsících vyšetřování přinesla výsledky v podobě 

zatčení nejvyšších představitelů Guadalajara kartelu.  

Rafael Caro Quintero sice stihl nakrátko uprchnout do Kostariky, ale byl vydán 

zpět do Mexika a společně s druhým zadrženým bossem Ernestem Fonseca Carrillou 

byli obviněni z únosu a vraždy DEA agenta Enriqe Camareny na 40 let za mřížemi. 

 Třetí boss, „Kmotr“ Miguel Ángel Félix Gallardo se vyhýbal zatčení, i díky 

kontaktům a dobrým vztahům s oficiálními mexickými představiteli
20

, až do dubna roku 

1989, kdy byl zatčen ve svém domě v Guadalajaře speciálním komandem na příkaz 

                                                
16

 Drug Enforcement Administation. History in Depth: 1985 – 1990. DEA [online]. 2016, s. 62. [cit. 2016-
05-01]. Dostupný z: http://www.dea.gov/about/history/1985-1990.pdf.  
17

 Drug Enforcement Administation. History in Depth: 1985 – 1990. DEA [online]. 2016, s. 62. [cit. 2016-
05-01]. Dostupný z: http://www.dea.gov/about/history/1985-1990.pdf. 
18

 SEPER, Jerry. Brutal DEA agent murder reminder of agency priority. The Washington Times [online]. 
2010. [cit. 2016-05-01]. Dostupný z: http://www.washingtontimes.com/news/2010/mar/05/dea-has-25-
year-burning-reminder/?page=all. 
19

 Drug Enforcement Administation. History in Depth: 1985 – 1990. DEA [online]. 2016, s. 64. [cit. 2016-
05-01]. Dostupný z: http://www.dea.gov/about/history/1985-1990.pdf. 
20
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[cit. 2016-05-01]. Dostupný z: http://articles.latimes.com/1989-04-11/news/mn-1584_1_narcotics-
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nejvyššího státního zástupce. Stejně jako jeho komplici byl i „El Padrino“ odsouzen ke 

čtyřiceti letům odnětí svobody.  

3.3 90. léta a dělení teritoria: Vznik druhé generace kartelů 

Zatčení tří nejvýznamnějších bossů zdánlivě může vypadat jako zadostiučinění 

pro Američany a DEA, kteří vnímali dopadení hlav zodpovědných za smrt jejich agenta 

jako jedinou spravedlnost, avšak konec kartelu Guadalajara znamenal fakticky pouze 

delegování pravomocí a štěpení území mezi důstojníky fungujícími pod dosud 

monopolním kartelem Guadalajara. Felix Gallardo dokázal částečně řídit své impérium i 

z vězení pomocí mobilního telefonu a díky finančním prostředkům, kterými si kupoval 

zaměstnance věznice, si byl schopen zajistit luxusní život i za mřížemi.  

 

3.3.1 Sinaloa cartel 

Jakýmsi pokračovatelem kartelu Guadalajara se stal kartel Sinaloa, s centrem ve 

státě SInaloa se kartel zaměřoval převážně na dodávky vysílané z pobřeží Pacifického 

oceánu. Jejími čelními představiteli byli nejbližší spolupracovníci Felixe Gallarda. 

Ismael Zambada García, jeden z nejhledanějších narkobaronů v historii, který 

nikdy nebyl dopaden a pravděpodobně vede kartel Sinaloa ještě nyní v roce 2016.  

Héctor Luis Palma Salazar, vetrán drogového bussinesu se zkušenostmi 

z Venezuely a Kolumbie. Zatčen v roce 1995 a vydán do USA. V roce 2016 by měl 

opustit vězení.  

Joaquín Guzmán, přezdívaný „El Chapo“ neboli „Prcek“. Za svoje působení 

v drogovém bussinesu byl zatčen už v roce 1993 v Guatemale, posléze vydán do 

Mexika a odsouzen na 20 let. V roce 2001 utíká z vězení a je dopaden až po třinácti 

letech v domovském státě Sinaloa v roce 2014. V červenci 2015 opět prchá, ale v lednu 

2016 je znovu dopaden. V roce 2011 na vrcholu se o něm mluví jako o největším 

narkobaronovi v historii, který co do rozsahu svého impéria a velikosti moci předčil i 

Pabla Escobara.
21

 

3.3.2 Tijuana cartel (AFO) 

Druhým kartelem se stal kartel Tijuana. Neboli Arellano-Félix Organization 

(AFO) pojmenována podle lídrů kartelu Tijuana – sedmi bratrů, kteří byli příbuzensky 

                                                
21

 VARDI, Nathan. Joaquin Guzman Has Become The Biggest Drug Lord Ever. Forbes [online]. 2011. [cit. 
2016-05-01]. Dostupný z: http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2011/06/15/joaquin-guzman-has-
become-the-biggest-drug-lord-ever/#1ef1b6f25c93.  
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spřízněni se samotným Félixem Gallardem. Za zakladatele jsou považováni Benjamin a 

Ramón Arellano Félix. Dalšími členy jsou jejich bratři Rafael, Carlos, Eduardo, Luis 

Fernando a Javier Arellano Félix.  

Rafael byl zatčen již v roce 1993 a po třinácti letech byl vydán v roce 2006 do 

USA. Zde pobyl pouze dva roky a v roce 2008 byl propuštěn na svobodu do Mexika. 

V roce 2013 byl zavražděn při oslavě svých narozenin. Vrah byl přestrojen v masce 

klauna.
22

 Ramón byl v roce 2002 zastřelen ve státě Sinaloa, když na křižovatce vytáhl 

zbraň na policistu.
23

 Benjamin byl zatčen jen o pár týdnů později. V roce 2011 byl 

vydán do USA, kde byl odsouzen na 25 let. Po vykonání trestu v USA mu zbývá 

odsedět ještě 22 let v Mexickém vězení.  Javier byl zatčen v roce 2006 v mezinárodních 

vodách americkými agenty DEA a byl odsouzen na doživotí. V roce 2015 mu byl 

zmírněn trest na 23 let. Eduardo se stal na krátko lídrem organizace, ale v roce 2008 byl 

po přestřelce zatčen doma v Tijuaně mexickou policií. V roce 2012 byl vydán do USA, 

kde mu byl vyměřen trest 15 let. 

Po zatčení Eduarda se vedení kartelu ujal jeho synovec Luis Fernando Sanchéz 

Arellano společně se svou matkou Enedinou Arellano Felix, která je sestrou původních 

lídrů – bratrů Arellano Félix. Luis Fernando byl v roce 2014 zatčen v restauraci 

v Tijuaně při sledování fotbalového mistrovství světa. 

3.3.3 Juaréz cartel (CFO) 

Další odštěpenou organizací se stal kartel s centrem v příhraničním městě 

Ciudad Juárez, ve státě Chihuahua. Kartel byl také nazýván Carrillo Fuentes 

Organization. Do příhraničního města byl Amado Carrilla Fuentes dosazen svým 

strýcem, někdejším bossem Guadalajara kartelu Ernestem Fonseca Carrillou. Amado 

později přivedl do bussinesu svého bratra Vicente Carrillo Fuentese. 

Amado Carrillo Fuentes zemřel v roce 1997 po nepovedené plastické operaci, 

která měla změnit jeho vizáž a uchránit ho tak od zatčení. Po jeho smrti se velení ujal 

jeho bratr Vicente. 

 

                                                
22
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2016. [cit. 2016-05-01]. Dostupný z: http://www.borderlandbeat.com/2016/02/fourteen-years-ago-
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3.3.4 Gulf Cartel 

Čtveřici pak uzavírá kartel operující zejména podél pobřeží Mexického zálivu. 

Od poloviny 80. let stál v čele kartelu Juan García Ábrego. Gulf kartel se stal díky 

kontaktům s kolumbijským Cali kartelem jedním z největších pašeráků a později 

distributorů kokainu v 90. letech.  

Byl to právě Garcia Ábrego, kdo vyjednal s Kolumbijci průlomovou dohodu. Na 

místo dohodnuté ceny za jedno kilo přepraveného kokainu (podle odhadů asi 

1500$/kg)
24

, kdy mexická strana fungovala jenom jako přepravní služba pro 

Kolumbijce, si Garcia Ábrego vymohl zaplacení za své služby v podobě přivlastnění si 

poloviny z celé dodávky kokainu. Podle odhadů přinesla tato změna až zdvojnásobení 

příjmů mexickým kartelům a z milionářů drogového bussinesu udělala miliardáře. 

Vzrůstající moc Ábregy a jeho aktivity i za hranicemi Mexika v USA ho dostali na FBI 

seznam 10 nejhledanějších mužů roku 1995.
25

 Byl tak prvním překupníkem drog, 

kterému se něco takového „podařilo“. V roce 1996 byl zatčen a hned poté vydán do 

USA. Juan Garcia Ábrego si nyní ve věznici v Coloradu odpykává jedenáct doživotních 

trestů.
26

 

Krátce poté následovala série několika pokusů o převzetí moci nad organizací 

provázená sérií vražd mezi soupeřícími jednotlivci. Vítězně z tohoto souboje konečně 

vyšel až v roce 1999 Osiel Cárdenas Guillén. Aby jeho osud v čele organizace neměl 

stejného trvání jako jeho předchůdců, najal si Cardenas Guillén ochranku složenou 

z dezertérů z řad mexických speciálních jednotek GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas 

Especiales). Těchto původně 31 bojovníků s elitním vojenským výcvikem si později 

začalo říkat Los Zetas a jejich způsob boje a brutalita při vyřizování si účtů s nepřáteli 

přinesla do hry kartelů úplně novou úroveň násilí. 

Osiel Cardenas Guillén byl zatčen v roce 2003 a po jeho vydání do USA v roce 

2007 začali Zetas přerůstat kartelu ze zálivu přes hlavu a nakonec v roce 2010 dochází 

k odtržení Los Zetas od Gulf kartelu. 

                                                
24
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25
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4. Stručná dynamika konfliktu do roku 2006 

4.1 Sinaloa x Tijuana (AFO) 

Už od 90. let a dělení teritoria mezi původní kartely probíhal konflikt mezi 

kartelem Sinaloa a kartelem Tijuana, neboli Arellano-Félix Organization (AFO). 

Konflikt se soustředil především do domovských oblastí obou kartelů, tedy státu 

Sinaloa a také příhraničního města Tijuana ve státě Baja California. Obě organizace 

měli jasný motiv, kartel Sinaloa potřeboval příhraniční teritorium pro pozemní cestu 

narkotik do USA a jejich protivník měl zájem o západní pobřeží kvůli cestám 

námořním. 

V roce 1993 došlo ve městě Guadalajara ve státě Jalisco k atentátu na kardinála 

Juana Jesús Posadas Ocampu. Údajně najatí zabijáci AFO si jeho auto měli splést 

s vozem Juana Guzmána Loery.
27

 

Pokles moci kartelu AFO předznamenalo především zabití Ramóna Arellano 

Félixe při přestřelce s policií ve státě Sinaloa v roce 2002. Několik týdnů následovalo 

zatčení druhého bosse AFO Benjamina Arellano Félixe. O rok později byl zatčen lídr 

kartelu Gulf Osiel Cardenas Guillén. Zatímco byli oba ve vězení, dohodli se na 

spojenectví jejich organizací proti kartelu Sinaloa, který chtěl využít jejich oslabení. 

4.2 Sinaloa x Juaréz (CFO) 

Kartel se sídlem v příhraničním městě Ciudad Juárez vedený Amadem Carrilla 

Fuentesem po většinu 90. let s kartelem Sinaloa spolupracoval a uzavíral ad hoc 

spojenectví. Po smrti Amada při plastické operaci, se vedení kartelu ujímá jeho bratr 

Vicente Carrillo Fuentes.  

Když v roce 2001 došlo k útěku lídra Sinaloa kartelu z vězení, velká část členů 

kartelu Juaréz přešla právě do týmu Joaquína Guzmána Loery. Nevraživost obou 

kartelů dostala nových rozměrů, když nechal v roce 2004 Guzmán Loera zavraždit 

Vicenteho bratra Rodolfa Carrillo Fuentese Vicente jako odplatu nařídil vraždu 

Guzmánova bratra Artura.
28

 

                                                
27
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Následně se Guzmán Loera pokusil o „ovládnutí severu“. V následujících 

měsících a letech se tak Ciudad Juaréz a celý stát Chihuahua stane nejkrvavějším 

bojištěm na území Mexika a konflikt kartelu Sinaloa a Juaréz bude dominovat 

statistikám po dlouhá léta. 

4.3 Sinaloa x Gulf 

Kampaň za dobytí severu kartelem Sinaloa pokračovala vyzváním na souboj 

rivala z pobřeží Mexického zálivu. Kartel Gulf se pod vedením Osiela Cárdenase 

Guilléna obrovsky mocným a obávaným kartelem dominujícím celému východnímu 

pobřeží Mexika. Jedna z věcí, která dopomohla Cárdenasovi k tomuto úspěchu bylo i 

naverbování dezertérů ze speciálních jednotek mexické armády GAFE.  

Na tuto skutečnost reagoval Guzmán Loera vytvořením podobné jednotky, 

kterou nazval Los Negros, ti však na rozdíl od Los Zetas nedisponovali elitním 

vojenským výcvikem, ani neměli k dispozici špičkové vybavení speciálních jednotek. 

Přesto tento trend najímání a vytváření speciálních jednotek pouze pro likvidaci 

protivníka, zvaných sicarios, změnil podobu konfliktu. Právě vyslání Los Negros 

kartelem Sinaloa do města Nuevo Laredo ve státě Tamaulipas v roce 2004 je někdy 

považováno za skutečný začátek války mezi kartely.
29

 

4.3.1 Los Zetas 

Vojenská taktika, disciplína, vysoká efektivita a preciznost při provádění útoků 

na nepřítele pomohla k rychlému vzestupu jednotky, kterou si z počátku na svou 

ochranu najal lídr kartelu Gulf Osiel Cardénas Guillen. Postupným nabíráním členů a 

jejich výcvikem se Los Zetas stávali stále mocnější organizací uvnitř organizace. Své 

aktivity zaměřovali právě do oblastí, kde mohli využívat svůj vojenský výcvik a 

brutalitu. Kromě původního účelu sicarios, se začali zaměřovat zejména na únosy, 

vydírání a vybírání výpalného. Postupem času, se aktivity Los Zetas stávaly více 

nezávislé na své domovské organizaci a po vydání zatčeného bosse Gulf kartelu 

Cardénase Guillena do USA v roce 2007 začali Los Zetas přerůstat kartelu Gulf přes 

hlavu. Vše vyvrcholilo v roce 2010, kdy se Zetas konečně osamostatnili. Jak uvidíme 

                                                
29
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později, tato změna přiměla bývalé nepřátele přehodnotit situaci a rok 2010 tak přinesl, 

kromě obrovské vlny násilí, nová spojenectví.  

Podstatnou částí příběhu Los Zetas je i jejich pověstná náklonnost k používání 

brutálního násilí, někdy přivedeného až do groteskních extrémů. Popravy protivníků 

často zachycené na video, nebo vystavování zohyzděných těl na veřejném prostranství, 

tím vším si Zetas vynucovali „respekt“ a zasévali strach nejen mezi civilní obyvatelstvo, 

novináře, nebo úředníky, ale i mezi policii a hlavně posílali jasný vzkaz soupeřícím 

kartelům. 
30

 

Zetas byli od začátku využíváni jako svaly operace, nikoliv mozek. Proto se 

jejich portfolio ilegálních aktivit rozšířilo kromě pašování drog, ve kterém neměli tolik 

zkušeností, i na jiné aktivity související především s násilím. Nájemné vraždy, únosy, 

vydírání, vybírání výpalného, prostituce, pašování lidí, obchod s lidskými orgány a 

v neposlední řadě také krádeže ropy.
31

 

5. Politické pozadí.  

Až do 90. let minulého století byla nezpochybnitelným hegemon politického 

prostředí strana Partido Revolucionario Institucional (PRI). Od ústavní reformy v roce 

1933 až do roku 2000 byl každý prezident právě ze strany PRI. Na rozdíl od většiny 

zemí Latinské Ameriky tento fakt neznamenal vojenskou diktaturu jedné strany, ale 

země nebyla ani skutečnou pluralitní demokracií.
32

 

Tato skutečnost znamenala jak na úrovni státní, tak i na úrovni federální, stabilní 

politické prostředí, ve kterém byly jasně dané vazby a hierarchie. To umožnilo 

organizovanému zločinu se do jisté míry etablovat v politickém establishmentu. 

Podsvětí vědělo, že pokud bude hrát podle pravidel a vynechá ze svých sporů civilní 

obyvatelstvo, bude mít za odevzdání části svého zisku z ilegálních aktivit klid od úřadů, 

či nad nimi dokonce budou někteří držet ochrannou ruku.  
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Hegemonie začal být narušována počátkem 90. let, kdy se do pozic státních 

guvernérů začali dostávat představitelé strany Partido Acción Nacional (PAN). Končící 

hegemonie byla potvrzena vítězstvím kandidáta PAN Vicente Foxe v prezidentských 

volbách v roce 2000. 

Tato změna politické mapy implikovala nové výzvy pro kartely, jelikož nová 

vláda se hodlala vymezit proti dosavadní politice PRI, která aktivity kartelů v některých 

případech kryla.
33

 

6. Nástup prezidenta Felipe Calderóna. 

Červencové volby hlavy státu v roce 2006 přinesly opravdu těsné výsledky. 

Podle prvního sečtení hlasů vyhrál Calderon nad svým soupeřem ze strany PRI 

Andrésem Manuel López Obrador  o pouhých 0,58%, neboli 243 943 hlasů. Celý 

červenec a srpen pak provázely demonstrace svolané Lópezem Obradorem, který 

výsledky voleb napadl. Pátého září, po přezkoumání a přepočtení hlasů, však Mexický 

federální volební tribunál (TEPJF) prohlásil za vítěze Felipe Calderóna
34

 a konečný 

poměr hlasů tak byl 35,89% pro vítěze a 35,31% pro kandidáta strany PRI. Felipe 

Calderón nastoupil do funkce koncem roku 2006, když 1. prosince složil v kongresu 

svou presidentskou přísahu. 

Jestliže v případě administrativy předchozího prezidenta Vicente Foxe došlo ke 

změně přístupu k drogovým kartelům oproti předchozím vládám prezidentů PRI a Fox 

se v omezené míře snažil zakročit proti největším bossům kartelů, nový prezident 

Calderón zvolil extrémní přístup.  

Kromě cílení na špičky kartelů, se rozhodl bojovat s kartely i zespoda. Kromě 

Federální policie si tak na pomoc zavolal Armádu (Ejército Mexicano) a Námořnictvo 

(Armada de México), včetně Mexické námořní pěchoty (Fuerza de Infantería de 

Marina). 
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6.1 Vyhlášení války: prosinec 2006 – Operace Michoacán 

Dva týdny po nástupu do funkce pak prezident Calderón spouští Operaci 

Michoacán, která má obnovit pořádek ve stejnojmenném státě Michoacán, kde měli 

značný vliv především kartely Sinaloa a La Família Michoacána. Michoacán byl pro 

kartely zejména důležitý jako producent značného množství marihuany a opia 

pěstovaného v nepřehledném lesnatém terénu státu Michoacán. 12. prosince dorazilo do 

státu Michoacán na 4000 příslušníků ozbrojených složek.
35

 

6.1.1 La Família Michoacána (LFM) 

Důležitý aktérem ve státě Michoacán byla organizace LFM. Na světlo světa 

vstoupili vskutku „originálním“ způsobem, když v září v roce 2006 vtrhli na diskotéku 

ve městě Uruapan a vhodili na taneční parket pět uřezaných hlav se vzkazem: „LFM 

nezabíjí pro peníze, nezabíjí ženy, nezabíjí nevinné, pouze ty, kteří si to zaslouží. Vězte, 

že toto je boží spravedlnost“
36

  Původně vystupující jako bojovníci se proti závislosti na 

drogách, se LFM rychle stali dominujícím kartelem ve státě Michoacán. Za samotným 

vznikem totiž stáli Los Zetas, kteří naučili LFM svou taktiku boje a včetně brutálního 

zastrašování nepřítele. 

Důležitým prvkem, vyjádřeným i v zanechaném vzkazu, je náboženský 

fanatismus členů LFM.  Jejich boss Nazario Moreno González přezdívaný „El Más 

Loco“ neboli „Ten nejšílenější“ dokonce napsal svou vlastní verzi Bible, kterou museli 

znát všichni členové LFM. 

 LFM zpočátku, jako partner kartelu Gulf a Zetas, označoval jako svého 

úhlavního nepřítele Guzmána Loeru z kartelu Sinaloa, který byl podle nich hlavní 

příčinou drogové závislosti mezi obyvateli Michoacánu. LFM tak často verbovala své 

příslušníky v léčebnách pro drogově závislé, kde skrze náboženskou indoktrinaci 

vytvářeli naprosto oddané vojáky.
37
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7. 2007: První rok konfliktu 

V roce 2007 se pak snaha prezidenta Calderóna mohla rozjet naplno a vyhlášená 

válka začala přinášet výsledky zejména v podobě nárůstu počtu vražd, které byly 

přisuzovány boji mezi kartely. Podle kritiků Calderónova tažení neměl prezident 

k takovémuto bezprecedentnímu zásahu proti kartelům velkého opodstatnění a 

z Mexika udělal spíše válečnou zónu. Podle údajů OSN se statistika vražd pohybovala 

za roky 2000-2006 v rozmezí 9 až 10 vražd na 100 000 obyvatel, což v kontextu 

Latinské Ameriky nebylo číslo nijak vysoké. Například sousední Guatemala se dostala 

na 45 vražd na 100 000 obyvatel za rok 2006, Honduras nebo Guatemala překonala 

hranici 60 vražd na 100 000 obyvatel.
38

 Zastánci tažení proti kartelům naopak 

argumentují tím, že vyšší počty vražd jsou vlastně důkazem toho, že vláda proti 

kartelům postupuje efektivně a situace se mění. 

V roce 2007 byla také spuštěna Operace Baja California, která reagovala na 

zvýšenou míru násilí způsobenou zejména konfliktem kartelů Sinaoa a Tijuana. Nejvíce 

postiženými státy násilím spojeným s OZ však byly podle statistik SSP státy na 

západním pobřeží: Sinaloa (426 vražd), Michoacán (328) a Guerrero (299), v závěsu 

pak byly příhraniční státy Chihuahua (244) a Baja California (209). Těchto 5 států 

zaznamenalo dohromady 1506 z celkových 2826 vražd spojenými s drogami. 

Procentuálně tak 5 z 32 (15%) federálních států zaznamenalo více než polovinu (53%) 

všech vražd s napojením na kartely. Celkový počet všech úmyslných zabití v podání 

INEGI (8867) a SNSP (10253) se poněkud rozchází. Odhad podílu vražd spojených 

s OZ (2826) se tak pohybuje v rozmezí 27,5% (SNSP) až 31,8% (INEGI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování, data SSP. 
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7.1 Conflict Barometer - HIIK39 

V roce 2007 došlo k zařazení konfliktu do projektu Heidelberského institutu pro 

studium mezinárodních konfliktů (HIIK). Konflikt mezi kartely a vládou zařadil na své 

stupnici intenzity konfliktů na stupeň 4 z 5, což znamená „závažnou krizi“ (severe 

crisis), kdy je násilí požíváno opakovaně a je organizované. Typologicky je konflikt 

vymezen jako vnitrostátní, s účelem získání „regionální převahy“ (regional 

predominance) a důležitým motivem je kontrola „zdrojů“ (resources). Za strany 

konfliktu jsou pak považovány kartely na jedné straně a mexická vláda na straně druhé. 

7.2 UCDP40 

Limity výzkumu OZ byly rozebrány na začátku práce, pokud je složité 

prokazovat, které oběti souvisí s konfliktem kartelů, prokazovat kterému kartelu lze 

přisoudit zodpovědnost za vykonané akce je ještě o stupeň složitější. Přesto se UCDP 

snaží přiřadit tyto střety jednotlivým frakcím alespoň v případech, kdy je spojitost 

s konkrétní organizací možno prokázat. 

V roce 2007 tak UCDP registroval tři konflikty, všechny tři souvisely se snahou 

kartelu Sinaloa převzít moc nad příhraničními teritorii ovládanými nyní oslabenými 

kartely Gulf, Tijuana a Juaréz.  

7.2.1 Sinaloa x Gulf 

Odhadovaný počet obětí přisuzovaný střetům kartelu Sinaloa a Gulf se 

pohyboval v rozmezí 448 až 542 za rok 2007. Teritoriálně se konflikt omezil především 

na státy při západním pobřeží, kde dominuje kartel Sinaloa. Jmenovitě šlo o státy 

Sinaloa, Durango a Guerrero. Na pobřeží mexického zálivu, tedy dominantní oblasti 

kartelu Gulf, šlo o státy blízko hranice s USA, Nuevo León a Tamaulipas.  

7.2.2 Sinaloa x Tijuana  

Snaha kartelu Sinaloa získat přeshraniční trasu v oblasti kolem Tijuany 

vyvrcholila v roce 2007. Po zatčení bosse kartelu Tijuana (AFO) Javiéra Arellano 

Felixe v roce 2006 došlo k výraznému poklesu moci organizace AFO a rok po té se 

kartelu Sinaloa podařilo získat v oblasti rozhodující moc. Boje se tak soustředili 
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výhradně do státu Baja California a okolí jeho hlavního města Tijuany. Celkový počet 

obětí odhaduje UCDP na 146, čísla mexických úřadů za rok 2007 přisuzují bojům mezi 

kartely ve státě Baja California 206 vražd, což by znamenalo prokázání téměř 70% 

vražd právě tomuto konfliktu. Celkový počet úmyslných zabití ve státě Baja California 

činil 369 (INEGI) až 511 (SNSP), pokud vezmeme v potaz průměr 440 úmyslných 

zabití, byl konflikt těchto dvou kartelů odhadem zodpovědný za 1/3 (33%) všech 

úmyslných úmrtí za rok 2007 ve státě Baja California.   

7.2.3 Sinaloa x Juárez 

Třetím konfliktem zaznamenaným UCDP je konflikt bývalých spojenců. Po 

vraždě Rodolfa Carrillo Fuentese v roce 2004, ze které je podezříván boss kartelu 

Sinaloa Guzmán Loera se spojenectví začalo hroutit. Boje však naplno vypukly až 

koncem roku 2007, kdy jeden z bossů kartelu Sinaloa Ismael Zambada García odmítl 

zaplatit obvyklou částku za využívání přeshraničních tras v okolí města Ciudad Jeréz. 

UCDP zaznamenala v roce 2007 pouze 11 obětí v tomto konfliktu soustředěném do 

města Ciudad Jeréz ve státě Chihuahua, hlavní vlna násilí však přišla v následujících 

letech. 

8. 2008: Zdvojnásobení počtu obětí  

Počátek roku 2008 odstartoval zahájením Operace Nuevo León-Tamaulipas ve 

stejnojmenných státech, které byly pod kontrolou kartelů Gulf a Los Zetas. Celkový 

počet vražd souvisejících s OZ však v těchto státech dramaticky nestoupl. Nuevo León 

dokonce zaznamenal pokles o více jak 20%, ze 130 na 105 vražd. Tamaulipas 

zaznamenal nárůst o 20%, z 80 vražd na 96.  

Největší nárůst násilí pak pocítili zejména státy Chihuahua, Sinaloa a Baja 

California, které zaznamenaly dohromady 3980 vražd z celkového počtu 6837. Jen tři 

federální státy tak především s důvodu soupeření frakcí uvnitř kartelů napočítaly 58% 

všech vražd souvisejících s OZ na celém území Mexika.  

8.1 Conflict Barometer - HIIK41 

V roce 2008 zůstala intenzita konfliktu na stupni 4 z 5. Přesto HIIK varuje, že 

situace se výrazně zhoršuje, počet vražd spojených s kartely se zdvojnásobil, kartely 
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jsou navíc čím dál častěji zodpovědné za vraždy vysokých představitelů represivních 

složek a přestřelky s policií, kdy kartely používají automatické pušky, kulomety nebo 

granátomety, jsou také stále častější. Například v listopadu roku 2008 se podařilo 

Mexické armádě ve státě Reynosa odhalit dosud největší skrýš ukrývající přes 400 

dlouhých a krátkých střelných zbraní, přes 160 granátů, několik výbušnin TNT a stovky 

tisíc nábojů různých ráží.
42

 Podle představitele OSN Edgardo Buscaglii měly kartely ve 

své moci polovinu mexických municipalit. Prezident Calderón pokračoval ve své 

politice a rozhodl se pro rok 2009 navýšit rozpočet na bezpečnost o 40%. 

8.2 UCDP43 

V roce 2008 jsou v záznamech 4 konflikty. Z nichž 2 jsou pokračující, jedná se o 

konflikt kartelu Sinaloa versus Gulf a Sinaloa versus Juárez. Dva další pak představují 

konflikty uvnitř kartelu, odtržení Beltrán-Leyva Organization (BLO) od kartelu Sinaloa 

a souboj o moc v upadajícím kartelu Tijuana. 

8.2.1 Sinaloa x Gulf 

Za rok 2008 UCDP spojuje s tímto konfliktem pouze 72 až 81 obětí, což jen 

dokazuje, jak je podobný výzkum složitý. UCDP pak dokonce spojuje konflikt těchto 

organizací s téměř 30 vraždami, které proběhly na území sousední Guatemaly. Nejvíce 

postižené státy tímto konfliktem, Guerrero a Durango zažily skokový nárůst násilí. 

Podle SSP se počet vražd spojených s narkotiky dostal ve státě Durango ze 108 (2007) 

na 276 (2008). Ve státě Guerrero pak z 299 na 412. Meziroční nárůst tak činil 256% 

respektive 138%. Ve výsledku však tento trend odpovídá celkovému nárůstu vražd 

spojených s OZ, který meziročně činil 242 %, z 2826 obětí za rok 2007 na 6837 obětí za 

rok 2008. 

8.2.2 Sinaloa x Juárez 

Dříve popsané neshody lídrů kartelů Sinaloa a Juaréz o kontrolu přeshraničních 

tras v okolí města Ciudad Juárez znamenaly 294 obětí zaznamenaných téměř výhradně 

ve státě Chihuahua. Volnější odhady UCDP pak poukazují až na 419 vražd spojených 

s tímto konfliktem. Celkový počet vražd spojených s OZ se podle SNSP zvýšil o 

enormních 868%, z 244 na 2118 za rok 2008. To dává tušit, že ani nejvyšší odhady 
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UCDP nejsou konečné. Celkově za rok 2008 stát Chihuahua zaznamenal přes 30% 

všech vražd spojených s OZ na území Mexika. 

8.2.3 Sinaloa x BLO 

BLO dlouhou dobu fungovalo jako loajální partner a součást kartelu Sinaloa. Na 

počátku roku 2008 však došlo k zatčení Alfreda Beltrán Leyvy, jednoho z bratrů 

vedoucích BLO. Arturo Beltrán Leyva obvinil Guzmána Loeru ze zatčení svého bratra a 

následně se dohodne na spolupráci s Los Zetas. V širším kontextu je tato změna 

spojenectví velice důležitá, z hlediska počtů však znamená jen 22 obětí zaznamenaných 

na území států Sinaloa a Durango.  

Důležité jsou pak dva incidenty z května 2008, kdy byl na parkovišti obchodního 

domu ve městě Culiacan ve státě Sinaloa  zavražděn syn „El Chapa“ Edgar Guzman 

Salazar, policie na místě našla více než 500 nábojnic z útočné pušky AK-47.
44

 V květnu 

byl pak také zavražděn Édgar Eusebio Millán Gómez, komisař Federální policie 

spojený se zatčením Alfréda Beltrána Leyvy. Je pravděpodobné, že za oběma incidenty 

byla osobní msta bosse BLO Artura Beltrána Leyvy.  

Na základě těchto dvou incidentů vysílá vláda do státu Sinaloa 3000 členů 

Mexické armády a Federální policie a zahajuje Operaci Sinaloa zaměřenou na utnutí 

operací drogových kartelů ve státě Sinaloa, tedy především kartelu Sinaloa. 

 

8.2.4 Tijuana x Tijuana („El Teo“) 

Když byl 25. října 2008 zatčen boss kartelu Tijuana (AFO) Eduardo Arellano 

Félix, rozhořel se uvnitř kartelu boj o vedení. Teodoro García Simental, přezdívaný „El 

Teo“, dlouhodobý spolupracovník AFO a jeden z hlavních vykonavatelů únosů a 

poprav, vycítil příležitost, když se vedení kartelu měl ujmout synovec zatčeného lídra 

Luis Fernando Sánchez Arellano.  

„El Teo“ spojil síly s kartelem Sinaloa a pokusil se nad příhraničním městem 

převzít moc. Za krátko násilí ovládlo město Tijuana. Odhady obětí jsou podle UCDP 

185 až 244 za rok 2008. Podle SSP se počet vražd souvisejících s OZ zvýšil ve státě 

Baja California z 209 na 778 za rok 2008.  
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9. 2009: Světové hlavní město vražd Ciudad Juárez 

V roce 2009 zůstává na vrcholu v počtu vražd stát Chihuahua s hlavním městem 

Ciudad de Juárez, pokračující snaha kartelu Sinaloa získat rozhodující převahu 

v příhraniční oblasti znamenala až 3345 vražd, stát Chihuahua tak tvořil celou jednu 

třetinu z celkového počtu 9614 vražd spojených s OZ. Další znatelný nárůst 

zaznamenaly státy na pobřeží Pacifického oceánu, koridor od jihu tvořený státy 

Guerrero-Michoacán-Jalisco-Durango táhnoucí se až k hranicím státu Chihuahua 

zaznamenal nárůst počtu vražd o 113%, z celkových 1125 vražd souvisejících s OZ 

v roce 2008 na 2404 za rok 2009. 

Celkově bylo spojeno se souboji kartelů 50 až 60% všech vražd zaznamenaných 

úřady na území Mexika, podíl se liší v závislosti na použití výchozího počtu vražd buď 

se statistikami SNSP, nebo INEGI.  

9.1 Conflict Barometer – HIIK45
   

Intenzita konfliktu v roce 2009 zůstává na hodnotě 4, zejména z důvodu toho, že 

většina násilí je spojena s konfliktem mezi kartely, nikoliv mezi kartely a vládou nebo 

dokonce kartely a civilním obyvatelstvem. Přesto je v analýze konfliktu zmíněno další 

stupňování násilí. Zejména ve státě Chihuahua, kde došlo k několika střetům kartelů 

s vládními ozbrojenými složkami za použití těžkých zbraní i ze strany kartelů. V srpnu 

2009 bylo za jediný den ve státě Chihuahua zabito 57 lidí. V ten samý den byl zabit 

velitel policie ve městě Ciudad Juaréz.  

Jen na začátku roku bylo zabito několik čelních představitelů policie a kartely se 

dokonce pokusili zavraždit i guvernéra státu Chihuahua. Reakcí na tuto vlnu násilí, bylo 

vyslání přes 5000 dalších členů ozbrojených složek jen do státu Chihuahua. Během roku 

pak prezident Calderón vyslal dalších 12 800 posil do boje s kartely, celkem tak bylo 

nasazeno přes 35 000 příslušníků ozbrojených složek.  

9.2 UCDP46 

V roce 2009 UCDP zaznamenal 3 pokračující konflikty. Pokračovala bitva ve 

státě Chihuahua o město Ciudad Juárez mezi kartely Sinaloa a Juaréz. Stejně tak 
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konflikt dvou teritoriálně a mocensky nejsilnějších kartelů Sinaloa a Gulf. Třetí pak byl 

doznívající konflikt nad ovládnutím kartelu Tijuana.  

9.2.1 Sinaloa x Juárez 

Pokračování konfliktu přineslo v roce 2009 odhadem 427 až 559 obětí, které 

UCDP připsal právě těmto dvěma kartelům. Reálné číslo však může být ještě vyšší, 

jelikož data SNSP hovoří až o 3345 obětech OZ ve státě Chihuahua za rok 2009. 

Celkem se tak celých 35% z celkového počtu 9614 vražd spojených s OZ odehrálo jen 

ve státě Chihuahua.  

9.2.2 Sinaloa x Gulf 

Zatímco konflikty o strategická místa na hranicích s USA se soustředila právě do 

těchto států, konflikt kartelu Sinaloa a Gulf se vyznačuje velkou teritoriální 

rozmanitostí. Celkový odhadovaný počet 150 až 366 obětí je tak rozprostřen po celém 

území Mexika, kde mají tyto kartely vliv, nebo spojence. Největší intenzitu měl konflikt 

ve státech Guerrero a Michoacán, kde po boku kartelu Sinaloa stál kartel La Família 

Michoacána. Naopak ve středu Mexika, na pomezí států Durango a Coahuila se po 

boku Gulf kartelu postavili bývalí spojenci Sinaloa kartelu Beltrán-Leyva Organization. 

Oba státy pak kvůli tomuto konfliktu zaznamenaly prudký nárůst počtu vražd 

souvisejících s OZ. Durango z 276 vražd za rok 2008 na číslo 674 za rok 2009 a 

Coahuila ze 78 na 179.  

 

9.2.3 Tijuana x Tijuana („El Teo“) 

Pokračující konflikt ve městě Tijuana si podle UCDP vyžádal 47 až 66 obětí. 

Podle samotných autorů je toto číslo značně podhodnoceno, jelikož se ve státě Baja 

California odehrálo 484 vražd spojených s OZ. 

10. 2010: Nástup Los Zetas 

Rok 2010 byl rokem v mnoha ohledech přelomovým. Nejdůležitější událostí se 

stalo odtržení Los Zetas od kartelu Gulf. Za nejpravděpodobnější důvod se považuje 

přílišné koncentrování moci v rukou Zetas, které začínalo konkurovat jejich mateřské 

organizaci. Gulf kartel se tak snažil Zetas od některých operací odříznout. Dalším 

logickým důvodem byly neshody ve vedení organizace po vydání bosse Osiela 

Cárdenase Guilléna do USA v roce 2007. O nejvyšší místo se ucházel bratr Osiela 

Antonio Cárdenas Guillén a velitel Zetas Heriberto Lazcano Lazcano. 
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Ať už byly příčiny jakékoliv, následky byly, zejména pro teritoria doposud 

ovládána kartelem Gulf, tragické. Státy Nuevo Léon, Tamaulipas a Coahuila 

zaznamenaly za roky 2007,2008 a 2009 888 vražd souvisejících s OZ, jen za rok 2010 

pak tyto tři státy napočítaly vražd 2300.
47

 

Celkově došlo k vzestupu násilí téměř ve všech státech Mexika zachvácených 

drogovou válkou, nově přesáhl celkový počet obětí číslo 15 000.
48

 

Nově vytvořené aliance seskupily kartely do dvou bloků, Los Zetas se spojili se 

zbytkem kartelu Tijuana, kartelem Juárez a s bývalými spojenci Sinaloa kartelu BLO. 

Proti nim se společně postavili bývalí soupeři, kartely Gulf a Sinaloa a další organizace, 

které se zaštiťovaly bojem proti násilí, vykonávaném na běžném obyvatelstvu kartelem 

Los Zetas. 

10.1 Conflict Barometer – HIIK49 

Intenzita konfliktu poprvé od svého zařazení do databáze konfliktů HIIK dosáhla 

pátého stupně z pěti, což znamená regulérní válku, konflikt byl přitom stále regionální 

záležitostí. Celkový počet obětí přesáhl 10 000, a ačkoliv HIIK upozorňuje, že přes 90% 

těchto obětí souvisí s násilím mezi kartely, střetů se státními složkami a kartely přibylo. 

Jen za první 4 měsíce roku 2010 jich bylo přes 150. Například 14. června zaútočil kartel 

LFM na policejní konvoj a pozabíjel 15 příslušníků federální policie.  

Nově se násilí ve větší míře začalo objevovat i ve státech v oblasti Mexického 

zálivu, tento jev souvisel především s oddělením kartelu Los Zetas od kartelu Gulf. Jen 

v září tak například armáda ve státech Tamaulipas a Nuevo León pozabíjela 71 členů 

kartelů v přestřelkách při zátazích na jejich výcviková střediska. 

Přibylo také brutálních útoků na veřejné činitele. V březnu byl zabit zástupce 

velitele policie ve městě Nogales ve státě Sonora. Jeho tělo bylo nalezeno s uřezanou 

hlavou. V dubnu byl proveden neúspěšný atentát na tajemnici Ministerstva pro veřejnou 

bezpečnost za stát Michoacán, útočníci použili útočné pušky a granátomety, zabiti byli 

pouze 2 bodyguardi a v září byl ve státě Michoacán ukamenován starosta města 

Tancitaro. 
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 Příloha č. 3: Počet vražd souvisejících s OZ. Severovýchod Mexika. (graf) 
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10.2 UCDP50 

UCDP registrovalo za rok 2010 šest konfliktů, dva z nich představovaly konflikt 

uvnitř kartelů Tijuana a BLO. Přední místo si držel konflikt o hraniční přechod ve městě 

Ciudad Juárez a poslední tři se týkaly nové situace mezi kartely Sinaloa, Gulf a Los 

Zetas. 

10.2.1 Sinaloa x Juárez 

Pokračování bitvy o nejlukrativnější hraniční přechod ve městě Ciudad Juárez 

udrželo tento region na prvním místě v počtu obětí a to s velkým náskokem. Odhad 

UCDP hovoří o 2514 až 2779 vraždách spojených se soupeřením kartelů Juarez a 

Sinaloa. Celkově zaznamenal stát Chihuahua podle čísel SNSP přes 4000 vražd 

spojených s OZ. UCDP se tak podařilo prokázat téměř 70% vražd právě těmto dvěma 

kartelům. Toto číslo však může být mnohem vyšší. 

Reakcí na násilí bylo několik návštěv prezidenta Calderóna, který se v rámci 

plánu „Todos Somos Juárez“ („Všichni jsme Juárez“) rozhodl bojovat nejen se 

samotným násilím, ale podpořil i odstranění příčin vysoké kriminality, tedy 

nezaměstnanost a nedostatek příležitostí ke vzdělávání. Koncem roku 2010 skutečně 

došlo k mírnému poklesu násilí. 

10.2.2 Sinaloa x Gulf 

Soupeření dosud dvou nejmocnějších si podle UCDP vyžádalo pouze přes 40 

obětí. Příčina je naprosto zřejmá, odtržení Los Zetas od kartelu Gulf znamenalo nové 

spojenectví bývalých rivalů právě proti Zetas, kteří svými nekompromisními postupy 

dokázali získat za malý čas obrovskou moc a teritoriální převahu. 

10.2.3 Sinaloa x Zetas 

Konflikt kartelů Sinaloa a Zetas, co by ozbrojeného křídla kartelu Gulf, probíhal 

od samotného vzniku Los Zetas. Po osamostatnění Zetas se však tento konflikt poprvé 

objevuje v databázi UCDP samostatně. Za rok 2010 pak UCDP připisuje střetům těchto 

dvou organizací pouze jednu akci, kdy si obě strany vyřizovaly účty ve věznici ve městě 

Mazatlan, stát Sinaloa. Tento jediný střet po sobě zanechal 29 mrtvých v jediný den. 

10.2.4 Zetas x Gulf 

Nový konflikt na mapě mexické drogové války znamenal zejména obrovský 

vzestup násilí v dříve klidných oblastech Mexického zálivu. Právě tyto táty ovládané 
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kartelem Gulf s pomocí Los Zetas se staly bojištěm pro nyní znepřátelené organizace. 

Jen státy Tamaulipas a Nuevo Laredo zažily devítinásobný vzestup počtu vražd 

souvisejících s OZ, za rok 2009 bylo napočítáno 202 vražd, za rok 2010 už to bylo 

skoro 2000. UCDP zaznamenalo 775 obětí konfliktu těchto dvou organizací, je ale 

zřejmé, že čísla jsou mnohem vyšší.  

10.2.5 Tijuana x Tijuana („El Teo“) 

Teodoro „El Teo“ García Simental byl zatčen v lednu na počátku roku 2010. Na 

jeho místo nastoupil jeho mladší bratr Manuel Garcia Simental, ten byla však jen o 

měsíc později také zatčen. Celkově UCDP zaznamenalo až 83 obětí v souvislosti 

s bojem těchto dvou frakcí Tijuana kartelu. Po zatčení obou bratrů však došlo 

k pozvolnému poklesu násilí ve městě Tijuana a celkově i ve státě Baja California. 

10.2.6 BLO x BLO („La Barbie“)  

Konflikt uvnitř kartelu Beltrán-Leyva vznikl po smrti bosse Artura Beltrál 

Leyvy, ten byl zabit při přestřelce s Mexickou námořní pěchotou na konci roku 2009. Na 

jeho místo nastoupil jeho bratr Carlos, který byl však zatčen hned v lednu roku 2010. 

Po něm se na místo nejvyšší dostal třetí bratr Hector Beltrán Leyva. Ten si jako svojí 

pravou ruku vybral Sergia Villarreal Barragána. To se nelíbilo dosavadnímu muži číslo 

dva Edgaru Valdez „La Barbie“ Villarrealovi a rozhodl se o místo na slunci začít 

bojovat.  

Střety probíhaly zejména ve státech Morelos a Guerrero. Zejména stát Morelos 

zažil téměř trojnásobný počet vražd za rok 2010 v porovnání s rokem předchozím. 

UCDP pak napočítalo 216 obětí tomuto konfliktu.  

Konflikt však neměl dlouhého trvání, „La Barbie“ byl zatčen Federální policí 

v srpnu roku 2010 a Barragán o měsíc později. BLO tak byla značně oslabena a její vliv 

výrazně poklesl. 

11. 2011: Kulminace násilí 

Rok 2011 zažil následkem nových spojenectví a bojů o území nejvyšší počet 

obětí souvisejících s OZ za šestileté období prezidenta Calderóna. V souvislosti s čísly 

je třeba podotknout, že SNSP již nepodávalo zprávy o počtu obětí souvisejících s OZ a 

poslední dostupná čísla tak jsou do září roku 2011. Pokud tedy porovnáme statistiky 

vydávané deníkem Reforma, můžeme provést alespoň základní odhad. Průměrná 

odchylka v číslech SNSP a Reformy tvořila ca. 33%. Do září roku 2011 bylo číslo SNSP 
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12 903 vražd souvisejících s OZ, Reforma napočítala 9742, do konce roku se toto číslo 

dostalo na 12 366 obětí. Odhad pro celkový počet vražd souvisejících s OZ se tak 

pohybuje kolem čísla 16 500.
51

 

Nejvíce zasažený sice zůstal stát Chihuahua, ale celkově míra násilí v západních 

pohraničních státech klesla. Kromě rozsáhlých operací armády je toto uklidnění 

přisuzováno dominanci kartelu Sinaloa, který údajně uzavřel mír s kartelem Tijuana a 

získal dominanci nad kartelem Juárez ve státě Chihuahua. 

Pokračující vlna násilí trápila státy blízko Mexického zálivu, následkem bojů 

kartelů Gulf a Los Zetas se do popředí tabulek dostaly státy Tamaulipas, Coahuila a 

Nuevo León. V hlavním městě posledně jmenovaného státu Monterrey došlo 25. srpna 

2011 k jednomu z nejkrvavějších útoků proti civilnímu obyvatelstvu, útočníci z kartelu 

Los Zetas napochodovali do kasina Casino Royal a spustili střelbu z automatických 

zbraní a nakonec prostor kasina polili benzinem a zapálili. V nastalém chaosu se udusilo 

52 osob. Motiv činu byla pravděpodobně msta za nezaplacené výpalné.  

Zvláštní kapitolou pak byl vzestup kartelu Jalisco (CJNG), který si se svojí 

přezdívkou „Zabijáci Zetas“ (Matazetas) dali za úkol likvidovat členy Los Zetas za 

jejich brutální násilí na civilním obyvatelstvu. Násilí bylo situováno hlavně do dříve 

klidného státu Veracruz na pobřeží Mexického zálivu. 

Tradičně se bojovalo o pobřeží Pacifického oceánu a o přilehlé oblasti důležité 

pro produkci marihuany, opia a metamfetaminu. Všechny 3 státy, Jalisco, Michoácan a 

Guerrero, zažily nárůst počtu vražd. Na tomto území si vyřizovalo účty několik stran, 

Los Zetas se snažily proniknout na území jejich rivala z katelu Sinaloa a zároveň došlo 

k oslabení a štěpení kartelu LFM.   

11.1 Conflict Barometer - HIIK52 

V roce 2011 zůstává intenzita konfliktu na úrovni nejvyšší. Podle odhadů HIIK 

počet obětí za rok 2011 narostl na více než 12 000 a střety kartelů s ozbrojenými 

složkami jsou stále častější. Stálou vojenskou přítomnost tak zaznamenává 15 z 32 

mexických států. Nově se zvyšuje vojenská přítomnost i ve státech v blízkosti 

mexického zálivu a to zejména z důvodu nového nepřátelství Los Zetas a kartelu Gulf, 
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který se navíc proti Zetas spojil s kartelem Sinaloa. Odpovědí vlády bylo spuštění 

Operace NORESTE ve státě Nuevo León. V této operaci jen od ledna do dubna 2011 

ozbrojené složky zabily 338 členů kartelů. Operace Northern Lynx pak byla spuštěna 

v červenci po celé délce mexické hranice s USA, armáda do ní zapojila přes 4000 mužů, 

700 obrněných vozidel a 23 letadel. Jen za první polovinu roku 2011 bylo zabito přes 

200 příslušníků mexické policie. 

Stát Michoacán zažil novou vlnu násilí, která souvisela zejména s rozpadem 

kartelu La Família Michoacána. Po červencovém útoku na policejní ředitelství ve městě 

Morelia bylo do oblasti vysláno dalších 1800 členů federální policie za účelem 

opětovného získání kontroly nad městem. Následkem bojů bylo také vyhnáno ze svých 

domovů na 2500 obyvatel státu Michoacán.  

Na různých místech Mexika demonstrovalo na sto tisíc občanů za ukončení 

války proti drogám a stažení armády z federálních států, prezident Calderón však útoky 

kartelů prohlásil za největší hrozbu pro mexickou demokracii a o stažení ozbrojených 

složek neuvažoval. 

11.2 UCDP53 

Rok 2011 navazoval na události roku 2010. Kromě pokračování dlouhodobého 

konfliktu Sinaloa versus Juárez a střetů nových spojenců Gulf a Sinaloa s kartelem 

Zetas, se v databázi objevují konflikty související s rozpadem kartelu LFM a střety 

kartelů bojujících, dle jejich slov, proti násilí na civilním obyvatelstvu. 

11.2.1 Sinaloa x Juarez 

Situace ve státě Chihuahua zůstala nadále kritická, přesto jak město Ciudad 

Juárez, tak celý stát zaznamenal pokles v počtu obětí drogové války. Stát Chihuahua 

zůstal na vrcholu statistik s celkovým počtem 2905 obětí souvisejících s OZ, 1852 

z těchto vražd pak UCDP přiznalo právě těmto dvěma organizacím.  

11.2.2 Sinaloa x Zetas 

Konfliktu těchto dvou organizací UCDP připsalo za rok 2011 na 130 obětí. 

Teritoriálně šlo především o město Torreón na pomezí států Coahuila a Durango, 

druhým centrem bylo město Mazatlán ve státě Sinaloa. Nejvýrazněji tímto konfliktem 
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utrpěl stát Coahuila, kde se počet vražd souvisejících s OZ zvýšil z 384 za rok 2010 na 

851 za rok 2011.  

11.2.3 Zetas x Gulf 

Konflikt v oblasti Mexického zálivu mezi bývalými spojenci si dle UCDP 

vyžádal na 430 obětí. Nejvíce zasaženou oblastí byly státy Tamaulipas a Nuevo León 

s hlavním městem Monterrey. Dohromady si podle SNSP oba státy připsaly na 

2729 obětí souvisejících s OZ. 

11.2.4 Zetas x Jalisco  

Kartel Jalisco, celým názvem Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) 

vznikl na přelomu roku 2009/10 po rozpadu kartelu Milenio, který byl širší součástí 

kartelu Sinaloa. CJNG z počátku bojoval i s kartelem Sinaloa, v polovině roku 2011 ale 

uzavřeli spojenectví a CJNG se přetransformovala do organizace, která si dala za cíl 

zastavit násilnosti, kterých se dopouštěl kartel Los Zetas. Organizace CJNG sama sebe 

nazývala Los Matazetas, tedy něco jako „Zabijáci Zetas“. Boje se soustředily do 

hlavního města státu Jalisco Guadalajary a zejména do státu Veracruz na pobřeží 

Mexického zálivu. 

11.2.5 Templarios x La Família 

Kartel Templars, celým názvem Los Caballeros Templarios Guardia 

Michoacana (LCT), neboli v překladu „Templářští rytíři – Strážci Michoacánu“ vznikl 

odštěpením od kartelu La Família Michoacána. Spory o vedení kartelu vznikly po smrti 

bosse LFM Nazaria Morena Gonzaleze po dvoudenní přestřelce s mexickou policií na 

konci roku 2010, jeho tělo se však nikdy nenašlo. Členové loajální Gonzalesovi poté 

založili Templářské rytíře a spekulovalo se, že Gonzales je stále naživu a vede právě 

Templáře. K potvrzení této domněnky došlo až v roce 2014, kdy byl po přestřelce 

„opět“ zabit, tentokrát se forenzní analýzou prokázala jeho identita. 

Konflikt těchto dvou organizací probíhal zejména ve státech Micoacán a 

Guerrero. UCDP jim přisoudila 100 obětí. Tyto dva státy, dlouhodobě sužované 

drogovým konfliktem, tak v roce 2011 zažily pomyslný vrchol v počtu obětí 

souvisejících s OZ, kdy dohromady napočítaly přes 2500 obětí. 

11.2.6 Acapulco x La Barredora 

Posledním konfliktem byla bitva o přístavní město Acapulco ve státě Guerrero. 

Ze zbytků dříve mocné organizace BLO vzešel Cártel Independiente de Acapulco 

(CIDA) a jen o několik týdnů později se z něj oddělila organizace La Barredora, která 
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se hlásili ke spojenectví s kartelem Sinaloa. Konflikt těchto dvou organizací je omezen 

pouze rokem 2011, jelikož na jeho konci došlo k zatčení, nebo zabití většiny bossů obou 

kartelů. Tento střet byl i za krátkou dobu svého trvání velice brutální a za rok 2011 

zaznamenal 261 obětí. 

12. 2012: Mírná deeskalace konfliktu  

Po kulminaci násilí v roce 2011, byl v roce 2012 zaznamenán celkový pokles 

násilí. Počet všech vražd klesl podle INEGI o 5%, z 27 213 na 25 967, podle SNSP také 

shodně o 5%, z 22 852 na 21 736. Počet obětí souvisejících s OZ pak podle čísel deníku 

Reforma klesl o 27%, z 12 366 na 9 744. Podle odhadů oficiálních vládních čísel by 

pokles byl taktéž 27%, z 16 500 na 13 000.
54

 

Ačkoliv ve většině států došlo k poklesu počtu vražd, násilí se díky štěpení 

kartelů a následnému boji o území drželo v mnoha regionech na stejné úrovni. Zejména 

tak díky bojům kartelů Sinaloa, Gulf a jejich nových spojenců CJNG proti kartelu Los 

Zetas a zbytků BLO, docházelo k častým střetům ve státech na pobřeží Pacifického 

oceánu a státech ve středu Mexika.  

12.1 Conflict Barometer - HIIK55 

I v roce 2012 zůstala intenzita konfliktu na stupni 5. Ke střetům vládních složek 

a kartelů docházelo téměř denně. Ačkoliv počet obětí kulminoval v roce 2011, zejména 

ve státech sužovaných boji kartelů Gulf a Zetas došlo k poklesům jen mírným, nejhůře 

postiženými státy tak byly Nuevo León a Coahuila. Ve státě Tamaulipas, kde bylo 

nasazeno přes 9000 příslušníků ozbrojených složek, došlo k výraznému poklesu počtu 

vražd. 

Dříve přezdívané hlavní světové město vražd Ciudad de Juaréz ve státě 

Chihuahua zaznamenalo také výrazný úbytek vražd, přesto tento region zůstal na 

předních místech v počtu vražd souvisejících s kartely. Boje pokračovaly i v hlavním 

producentském státě Sinaloa, kde bylo ze svých domovů vyhnáno na 2000 obyvatel a 

násilí na obyvatelstvu bylo zaznamenáno i v centrálních státech Mexika. Vojenská 
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 Příloha č. 5: Celkový počet vražd (SNSP a INEGI) x počet vražd přisuzovaný OZ (SSP, Reforma, UCDP). 
(graf) 
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 Heidelberg Institute for International Conflict Research. Conflict Barometer 2012. HIIK [online]. 2012, 
s. 65-66. [cit. 2016-05-01]. Dostupný z: 
http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2012.pdf. 
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přítomnost tak byla posílena zejména ve státech Michoacán, Guanajuato, San Luis 

Potosí nebo Zacatecas. 

12.2 UCDP56 

Do databáze UCDP se objevily 4 pokračující konflikty, kromě dlouhodobého 

konfliktu Sinaloa a Juarez kartelu, se zbytek soustředil na nově vzniklé konflikty po 

roce 2010. Počet konfliktů se pak teritoriálně přesunul z pohraničních oblastí zejména 

do oblasti Pacifické a pobřeží Mexického zálivu. 

12.2.1 Sinaloa x Juarez 

V dlouho trvající bitvě o město Ciudad Juárez došlo k výraznému úbytku počtu 

obětí. Zatímco v roce 2011 napočítal UCDP 1852 obětí, za rok 2012 spadl počet obětí 

na polovinu. Celkový trend poklesu obětí je připisován hlavně výraznému oslabení 

kartelu Juarez.  

12.2.2 Sinaloa x Zetas 

Rok 2012 byl zatím nenásilnějším rokem v konfliktu mezi 2 největšími kartely 

na území Mexika. Důvodem byla zejména snaha napadat protistranu na dosud 

dominantních teritoriích. Nejvíce násilí se tak koncentrovalo do států Coahuila, 

Durango, Sinaloa a Nuevo León. Vytvořil se tak v podstatě koridor od Pacifiku až 

k hranicím USA ve městě Nuevo Laredo. Odhadem je těmto střetům připisováno 438 

obětí. 

Velikost obou kartelů a jejich teritoriální rozsah dokazují i střety na hranici se 

Spojenými státy ve státě Sonora, nebo naopak nárůst násilí na jižní hranici 

s Guatemalou ve státě Chiapas.   

12.2.3 Zetas x Gulf 

Na 592 obětí si vyžádaly střety kartelů operujících v oblasti Mexického zálivu. 

Nejhůře postiženou oblastí zůstalo město Monterrey ve státě Nuevo León, dále se násilí 

koncetrovalo ve státě Tamaulipas a to jak na hranici s USA, tak přímo na pobřeží 

Mexického zálivu. Nově se násilí rozšířilo i do centrálního státu Zacatecas. 

12.2.4 Zetas x Jalisco 

Snaha CJNG vytlačit Los Zetas ze státu Veracruz pokračovala i v roce 2012. 

Prezident Calderón vyslal do státu armádu, v rámci operace Operativo Veracruz 
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 Uppsala Conflict Data Program. UCDP Mexico. 2016. UCDP [online]. 2007. [cit. 2016-05-01]. Dostupný 
z: http://www.ucdp.uu.se/#country/70. 
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Seguro, jako reakci na enormní vzestup násilí v roce 2011. Oproti loňskému číslo 100 

obětí, tak za rok 2012 zaznamenal UCDP pouze 33. 

12.2.5 Jalisco x Templarios 

Rychlý vzestup kartelu CJNG znamenal rozšíření jejich aktivit. Kromě 

soustředění se na vraždění členů kartelu Los Zetas ve státě Veracruz, se nově střetly i 

s kartelem Templářů. Teritoriálně se střety soustředily zejména v domovských státech 

obou kartelů – Michoacán a Jalisco. 
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ZÁVĚR 

Konflikt v Mexiku ohraničený administrativou prezidenta Calderóna, který se 

do funkce dostal koncem roku 2006, začal tedy fakticky až v roce 2007. Následující 

sexenio
57

 by se z pohledu hodnocení konfliktu dalo rozdělit na dvě úrovně. První byla, 

mnohdy tolik kritizovaná, úroveň vláda versus kartely, označovaná jako „Válka proti 

drogám“ („War on Drugs“). Druhá úroveň konfliktu je potom na úrovni soubojů kartelů 

mezi sebou, tedy „Drogová válka“ („Drug War“). Obě tyto úrovně procházely určitým 

vývojem a měly na sebe vzájemný vliv.  

Celková bilance Calderónova sexenia se podle statistik pohybuje v rozmezí 104 

749 (INEGI) až 121 613 (SNSP) úmyslně spáchaných vražd. Čísla počítající počet 

vražd souvisejících s válkou kartelů je třeba brát s notnou rezervou, jelikož nejde o 

tvrdá data. Čísla poskytovaná SSP odhadují 64 050 obětí souvisejících s kartely, což ve 

vztahu k celkovému počtu úmyslných vražd tvoří 53% (SNSP) až 61% (INEGI). 

Mexický deník Reforma napočítal 41 089 vražd souvisejících s kartely. Ve vztahu 

k celkovému počtu úmyslných vražd tak jde o 34% (SNSP) až 39% (INEGI). Vzhledem 

k rizikovosti novinářského povolání v Mexiku, kdy deníky běžně dostávají výhružky, 

aby nespojovaly některé případy vražd s kartely, jsou nižší čísla pochopitelná. 

I přes velkou nepřesnost dostupných dat lze, v kombinaci porovnání dostupných 

informací o dění uvnitř kartelů a jejich teritoriálního působení, vysledovat trendy a 

korelace ve vývoji konfliktu. 

Za první fázi konfliktu se dá považovat snaha kartelu Sinaloa dobýt území na 

hranicích s USA a zajistit si tak hladší přesun zboží do USA. Postupně se snažili získat 

rozhodující vliv nad hraničními přechody s USA. Od západu na východ to byly hlavně 

města Tijuana a Ciudad Juárez. Na západním pobřeží došlo k poměrně rychlému 

vítězství kartelu Sinaloa nad kartelem Tijuana. Stát Baja California tak zažil vrchol 

násilí už v roce 2008. Mnohem intenzivnější byl konflikt o hraniční přechod Ciudad 

Juárez. Stát Chihuahua se po celou dobu držel na čele počtu obětí souvisejících s OZ a 

ročně se zde uskutečnila více jak třetina všech vražd OZ. V celkovém kontextu zažily 

státy na severozápadě Mexika vrchol násilí v roce 2010. Do roku 2012 pak následoval 

znatelný pokles.
58
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 Příloha č. 2: Počet vražd souvisejících s OZ. Severozápadní státy Mexika. (graf) 
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Další fází je nepochybně konflikt, který se rozhořel po oddělení výkonné složky 

kartelu Gulf, polovojenské organizace Los Zetas. Jejich celkový modus operandi 

přinutil ke změně i zaběhnuté kartely a inspiroval ty nově vzniklé. Do té doby 

fungovaly největší mexické drogové kartely pořád spíše jako pašerácké organizace 

spadající pod typologii OZ, které si na určitý typ práce najímaly úderné jednotky 

sicarios. Zetas však vnesly do konfliktu paramilitární styl boje, vojenskou disciplínu a 

hierarchii. Kromě výše zmíněného, přinesly také glorifikaci násilí a jeho propagací ve 

veřejném prostoru se snažily zastrašovat policii a úřady. Zatímco dříve kartely 

udržovaly nízký profil a úřady s policií si platili, Zetas se veřejně chlubili svými 

úspěchy a pomocí reklamy, na internetu, v novinách, nebo billboardech, verbovaly 

mladé muže, či dezertéry od armády. 

Druhou fázi charakterizuje především enormní vzestup násilí na dříve klidných 

teritoriích ovládaných kartelem Gulf a Los Zetas. Oblast Mexického zálivu a státy při 

severovýchodní hranici s USA tak zažily skokový nárůst násilí, někdy až 

desetinásobný.
59

 

Třetí fáze se do jisté míry prolíná s předchozími, jedná se o konflikt ve státech 

ve středu Mexika a na pobřeží Pacifického oceánu. Tyto oblasti byly dlouhodobě 

využívané jako místa produkce (marihuany, opia, metamfetaminu) a přístavy na pobřeží 

Pacifiku zase jako transportní body pro kokain z Jižní Ameriky dále na sever. 

Přesto se i zde po roce 2010 míra násilí zvedla. Příčinou byl zejména velký počet 

soupeřících stran. Kartel Los Zetas napadal území pod kontrolou kartelu Sinaloa a 

ostatních kartelů působících v této oblasti.  

Jako odpověď vzniklo několik organizací hlásících se k lokálnímu patriotismu, 

které si jako primární cíl určily likvidaci Zetas. Příkladem jsou například kartely Jalisco 

(CJNG), Templarios (LCT) nebo La Família (LFM). Tyto kartely, přes svou rétoriku a 

hlásání nenásilí na nezúčastněném obyvatelstvu, byly stylem boje a veřejnou prezentací 

podobné právě kartelu Los Zetas a představovaly tak novou generaci paramilitárních 

kartelů charakterizujících drogovou válku v Mexiku i po roce 2012. Vizualizace 

rozložení násilí je zobrazena v příloze č. 4.
60 

V závěru nelze poskytnout jednoznačnou odpověď na výzkumnou otázku. 

Vzhledem k povaze výzkumu OZ a nedostatku tvrdých dat by bylo chybou dávat do 
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 Příloha č. 3: Počet vražd souvisejících s OZ. Severovýchod Mexika. (graf) 
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 Příloha č. 4: Počet vražd souvisejících s OZ. Pacifická oblast. (graf) 
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korelace přítomnost vládních ozbrojených složek a pokles či vzestup počtu obětí, 

ačkoliv to tak v několika případech mohlo vypadat. K přesným interpretacím 

dostupných výsledků nepomáhá ani fakt, že po Calderónovi nastoupil do úřadu 

prezidenta opět kandidát strany PRI Enrique Peňa Nieto, který politiku vlády proti 

kartelům pozměnil, a vláda přestala dávat k dispozici podrobné statistiky 

organizovaného zločinu v Mexiku. Při dohledávání zdrojů a statistik tak mnohdy nebyla 

jiná možnost, než citovat sekundární zdroje, jelikož dokumenty na oficiálních vládních 

stránkách již nebyly k dispozici.  

Příkladem snížení počtu obětí následkem nasazení armády může být stát Baja 

California v roce 2009, kdy probíhala vládní Operace Baja California. Tato korelace 

však nejspíš není kauzální, jelikož v té době byl kartel Tijuana po sérii zatýkání a 

následného boje uvnitř organizace oslabený a vyklidil pole kartelu Sinaloa. Za 

poklesem násilí tak stála spíše definitivní převaha jednoho kartelu nad druhým. 

Spekulací může být, do jaké míry bylo cílení na špičky kartelu Tijuana vyvoláno 

kontakty a korupcí odpovědných úředníků kartelem Sinaloa.  

Největší počet obětí si jednoznačně vyžádaly střety kartelů Sinaloa a Juárez a 

konflikt kartelů Gulf a Zetas. U druhého jmenovaného konfliktu se opět nabízí vliv 

vlády, kdy zatčením Osiela Cardénase Guillena a jeho vydáním do USA, vznikla 

nestabilita uvnitř organizace, která vyústila v následné odštěpení Los Zetas. 

V obou případech je však kauzalita velice slabá a těžko ověřitelná. Navíc styl 

boje a rozsah násilí si kartely způsobily samy bez ohledu na postup vlády. 

Při uvažováním nad potenciálním rozřešením konfliktu je totiž na úrovni kartelů 

jen jeden možný výsledek. Dalo by se říct, že kartely jsou mezi sebou v přirozeném 

stavu podle definice T. Hobbese, tedy v boji na život a na smrt a jediným řešením je tak 

úplné vítězství jednoho kartelu nad všemi ostatními. 

Na úrovni stát versus kartely jsou dva opačné extrémy, buď stát kapituluje a 

přenechá kartelům volnou ruku, což se neslučuje s principy demokratického právního 

státu, kterým Mexiko je, nebo naopak dojde k absolutnímu vymýcení organizací 

podobného typu v mexické společnosti.  

První zmiňovaná myšlenka má však trhlinu už v počátku, kartely nejsou 

klasickou stranou konfliktu, která by chtěla skrze svou ideologii nahradit současný 

establishment, nebo dosáhnout teritoriální secese. O druhý, opačný extrém, se pokusil 

prezident Calderón, a ačkoliv došlo k enormnímu nárůstu počtu obětí, dílčí úspěchy 

byly dosaženy. Zejména došlo k zatčení řady vrcholných představitelů kartelů. 
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Následkem toho se velké organizace rozdrobily na menší kartely, které představují pro 

mexický stát problém spíše klasického organizovaného zločinu a nejsou tak 

existenciálním rizikem pro stát jako takový.  
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Příloha č. 1: Počet vražd na 100 000 obyvatel, vybrané státy Ameriky (graf) 

zdroj: vlastní zpracování, data UNODC.  

 

Příloha č. 2: Počet vražd souvisejících s OZ. Severozápadní státy Mexika. (graf) 

zdroj: vlastní zpracování, data SSP a Reforma. 
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Příloha č. 3: Počet vražd souvisejících s OZ. Severovýchod Mexika. (graf) 

 

zdroj: vlastní zpracování, data SSP a Reforma. 

 

Příloha č. 4: Počet vražd souvisejících s OZ. Pacifická oblast. (graf) 

 zdroj: vlastní zpracování, data SSP a Reforma. 
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Příloha č. 5: Celkový počet vražd (SNSP a INEGI) x počet vražd přisuzovaný OZ 

(SSP, Reforma, UCDP). (graf) 

 

zdroj: vlastní zpracování, data INEGI, SNSP, SSP a UCDP. 
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