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BAD BOYS
AIRLINES

Speciální letadlo startuje z texaského letiště a míří na jih. Jeho pilot má
patnáctičlennou ochranku. Náklad je exkluzivní: 124 vězňů. Všichni mají
řetězy spoutané ruce i nohy. Vypadá to jako scéna z filmu Con Air, jen

s jedním zásadním rozdílem. Tohle není film. Tohle je tvrdá realita.

( E S Q U I R E R E P O R T Á Ž )

S
Je půl páté ráno a obrovské reflektory osvûtlují startovací dráhu.
V nákladovém sektoru na leti‰ti George Bushe v Texasu je pfiipraven˘ Boeing 737. Nemá
Ïádné jméno, Ïádnou identifikaci a ãeká na naloÏení nákladu. Okruh kolem letadla hlídají
agenti americké federální policie. V‰ichni samozfiejmû ozbrojení. Celá tato oblast je od
zbytku sektoru oddûlena jakousi fietûzovou ohradou, na jejímÏ vrchním obvodu se vine
ostr˘ drát. Tohle v‰echno je jenom ta viditelná souãást v‰ech bezpeãnostních opatfiení. „Jde
o to, aby ãlovûk nevidûl v‰echny sloÏky ochranného systému,“ fiíká agent imigraãního
a celního úfiadu (Immigration and Customs Enforcement [ICE]) Greg Palmore. Tfii upravené
bílé autobusy se pomalu pfiibliÏují k zastávce. Na boãních stranách jim svítí nápisy
HOMELAND SECURITY. Na v‰ech oknech jsou ocelové mfiíÏe. ¤idiã sedí v nûjaké kleci,
posílené pancéfiov˘mi dvefimi a tlust˘m sklem, aby byl co nejlépe oddûlen˘ od 42 vûzÀÛ.
Lezu do autobusu, abych si lépe prohlédl tuto scénu. V zadní ãásti se zaãíná zvedat povyk.
Sly‰ím muÏské hlasy se siln˘m ‰panûlsk˘m pfiízvukem. „Ty sráááááááããiiii! Heeej!
Sráááãiiiiiii. Já tû zabijuuuuuuuu!“ Aha! TakÏe vûzni mû uÏ zpozorovali. Jsem jejich cíl.
Samec vetfielec. Mezi tûmito muÏi jsou gangstefii z mexické mafie, a dokonce i nûktefií
ãlenové notoricky známého gangu MS-13 „Mara Salvatrucha“. Tento gang se proslavil tím,
Ïe jeho ãlenové mají potetované obliãeje a popravují své nepfiátele.

„Tohle jsou ti nejnebezpečnější gangsteři z cel˘ch Spojen˘ch státÛ,“ fiíká Sam
Logan. Tento muÏ je rovnûÏ autorem knihy, která nabízí pohled do kaÏdodenního Ïivota
ãlenÛ „nejkrvavûj‰ího gangu v dûjinách“. „To, co zaãalo jako pokus o ochranu rasy
a komunity v Los Angeles,“ pí‰e Logan, kdyÏ popisuje formování MS-13 v americké
Kalifornii, „se velice záhy neodvratnû pfietransformovalo do brutálního gangu, jehoÏ
chapadla sahají do více neÏ tfiiceti státÛ Ameriky od Mexika aÏ po nûkteré státy v centru
USA.“ Vystupuji z autobusu a vûzni zaãínají jásat, jako by se jim povedlo vystra‰it mû
a zahnat na útûk. Nad dvefimi si v‰imnu malé krabiãky. Vypadá jako klasická lékárniãka, je
na ní ale nápis: OdstraÀovaã tûlesn˘ch tekutin. KaÏd˘ z vûzÀÛ v zadní ãásti autobusu má
na rukách Ïelízka. Kotníky mají spoutané k sobû tlust˘m fietûzem. Ten je tak krátk˘, Ïe
mohou dûlat jenom malinké krÛãky. Dal‰í fietûz mají omotan˘ kolem pasu a ruce jim
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1) Řetězy a pouta jsou připravené brzy ráno, ještě před příjezdem vězňů. 2) Před odletem kontrolují strážní vězňům i ústa. 3) Členové jednotlivých gangů se liší
tetováním. 4) Autor reportáže v pilotní kabině, kam ho strážní uklidili, aby příliš neprovokoval cestující. Tak si alespoň vyzkoušel řízení Boeingu 737. 5) Speciální
autobusy přivážejí vězně k jejich letadlu. 6) Takto to vypadá uvnitř autobusu z pohledu místa řidiče, odděleného pevnou a hustou drátěnou sítí. 7) Řetězy, ve
kterých byli vězni přepravováni, se pak vrací zpět do věznice. 8) „Cestující“ vcházejí do letadla. 9) Označení speciálních jednotek ICE.
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stahuje natolik, Ïe se ani nemÛÏou
podrbat na obliãeji. MuÏi mají na
nohách kovbojské boty, designové
tenisky nebo obyãejné pláÏové sandály.
Ve tváfiích jim vidím jakousi kombinaci
násilí a ovládnuté energie. Silnû mi
pfiipomínají tygry v klecích.

Když vězni vystoupí z autobusÛ,
statní hlídaãi se seskupí do dvou fiad
a prohledávají odsouzence, jestli nemají

u sebe nûco jako zbranû. Hlídaã namífií
svûtlo baterky do úst jednoho z vûzÀÛ.
Vedle nûj stojí dal‰í trestanec, kter˘
sleduje, jak stráÏník obrací jeho ko‰ili
naruby. Boty kaÏdého z tûchto zloãincÛ
jsou peãlivû prohledány a nûkdy
i rozfiezány. „Obãas se u nich objeví
takové tenisky, které mají uvnitfi kov,“
fiekl pozdûji jeden z bachafiÛ, „tito ho‰i
si z toho dovedou udûlat noÏe.“ Hned
vedle vûzÀÛ jsou tfii fiady igelitov˘ch

ta‰ek. Jsou v nich zabalené jejich osobní
vûci. Dívám se do jedné z nich. Je tam
bible, zubní kartáãek a pfiezka z opasku.
Jsou na ní vztyãené kravské rohy
jakoÏto známka machistického
vychloubání se. Její majitel se teì musí
spokojit jenom s fiinãením fietûzu. Úplnû
vespod leÏí tenisky bez tkaniãek. Bûhem
letu nesmí mít vûzni ani opasky ani
tkaniãky. Má se tak zabránit jejich
sebevraÏdû. TakÏe kalhoty tûchto
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chlápkÛ jsou teì proklatû nízko
a v‰ichni pfiipomínají bandu ulítl˘ch
hiphoperÛ. 

Tito Mexičani jeden po druhém
vstupují na palubu letadla. Nejsou to
pfiistûhovaleãtí farmáfii, malífii pokojÛ
nebo typiãtí tûÏce pracující mexiãtí
uprchlíci. Tohle jsou lidé, ktefií
pfiekroãili hranice, aby se z nich stali
zloãinci. Na cestû za americk˘m snem
zaãali krást, útoãit, loupit a rabovat.
âist˘ a upfiímn˘ Mexiãan je ten
nejsympatiãtûj‰í t˘pek, jakého kdy
mÛÏete potkat, a navíc bude umût
pfiipravit skvûlé grilované maso.
Mexick˘ „Bad Boy“ dovede stejnû
‰ikovnû zacházet s noÏem, jenomÏe je
pfiipraven˘ toto své umûní pouÏít
k tomu, aby vám odfiíznul hlavu. Tento
nov˘ zpÛsob vraÏdy se velice rychle
roz‰ífiil po v˘chodním pobfieÏí Ameriky.
Poté, co se v Marylandu objevilo nûkolik
mrtvol s odseknutou hlavou, schválil
stát zákon, kter˘ zakazuje nosit maãetu
po setmûní. V populárním letním
resortu v Acapulcu odsekli ãlenové
gangu hlavy nûkolika policistÛm
a napíchli je pak na tyãe jako v˘strahu:
ruce pryã od pa‰erákÛ kokainu. Jeden po
druhém vystupují vûzni po schodech aÏ
do letadla. KdyÏ se koneãnû dostanou na
palubu, kaÏd˘ si musí sednout. Mají
zakázáno mluvit a musí do puntíku
poslouchat v‰echny pfiíkazy. Místo pasÛ
a palubních lístkÛ se na „seznamu
cestujících“ kaÏd˘ z tûchto muÏÛ
prokazuje sv˘m posledním zloãinem:
pa‰ování drog, zneuÏívání dítûte,
napadení, jízda v opilosti, prodej drog,
sexuální útok... Je to hodnû dlouh˘
a o‰klivû vyhlíÏející seznam. „Radûji
bych v Mexiku zemfiel hladem, neÏ
abych se sem musel nûkdy vrátit,“ fiíká
Pablo Morales, pûtadvacetilet˘ mexick˘
trestanec, ve chvíli, kdy se letadlo
dostává na startovací dráhu. „Podívej se,
co s námi dûlají,“ fiíká a tfiese sv˘mi
fietûzy, „jsme jako psi.“
Morales si stûÏoval na vysok˘ poãet
zátahÛ, které organizoval právû ICE,
americk˘ nejv˘znamnûj‰í vládní celní
a imigraãní orgán. „Razie a kontroly
dneska probíhají v‰ude a je jich stra‰nû
moc. Na silnicích, na dálnicích, v práci,
kdekoliv. Kdekoliv vás dokáÏou chytit.“
To, co podle Moralese vypadá jako
neãekan˘ nárÛst zátahÛ, je ve
skuteãnosti v˘sledkem nûkolikaleté
práce na tajném projektu americké
vlády, podle kterého mûlo dojít
k dopadení a k zatãení pfiibliÏnû pÛl
milionu cizineck˘ch zloãincÛ, ktefií jsou

na útûku v USA. V roce 2008 podnikla
americká vláda akci s názvem Operace
ochrana spoleãnosti, kdy do‰lo k zatãení
a následné deportaci sto deseti tisíc
cizincÛ hledan˘ch v USA pro poru‰ení
zákona. Jedním z cílÛ americké vlády je
právû i gang MS-13 Mara Salvatrucha.
Jsou to v‰echno cizinci zapletení do
pa‰ování drog a lidí. Ale stejnû jako
u vût‰iny gangÛ jsou i ãlenové MS-13
obvinûní ze zloãinÛ, jako jsou ozbrojené
loupeÏe, sexuální zneuÏívání
a samozfiejmû vraÏdy. Jednou
z nejhlavnûj‰ích oblastí podnikání

tohoto gangu je rozhodnû prostituce
a dobfie financovan˘ fietûzec bordelÛ. 

Jakmile se letadlo odlepí od
startovací plochy a namífií si to nosem
vstfiíc obloze, vûzni zaãnou jeãet a pi‰tût
jako malé dûti. Pro mnohé z nich je to
poprvé a také naposledy, kdy se ve svém
Ïivotû ocitnou na palubû letadla. V‰ichni
se snaÏí nalepit své obliãeje k ok˘nkÛm.
Nûktefií z nich se pak odtáhnou a pevnû
zavfiou oãi, jiní se zase zaãnou modlit.
„Nemáme Ïádné léky nebo jiné
prostfiedky proti nevolnosti nebo bolesti
hlavy,“ fiíká ãlen posádky Johny.
„JestliÏe musí nûkdo z vás zvracet,
obraÈte se prosím na nûkoho
z bezpeãnostní sluÏby.“ 
„Salvadorci jsou ze v‰ech nejhor‰í.
Vykfiikují po sobû, jeãí, rozhazují po
letadle jídlo, a kdyÏ pfiijedou domÛ, pi‰tí
jako bláznivé opice,“ fiekl mi jeden
z federálních agentÛ. „Na‰tûstí uÏ tohle
v‰echno máme dnes pod kontrolou.“
Navzdory této jistotû jsem pfied odletem
musel podepsat dokument, kter˘
prohla‰uje, Ïe „cokoliv, co se stane na
palubû letadla CONAIR, a cokoliv, co se
stane vám, není na‰e vina“.
Americko-mexická hranice se znaãnû
zmûnila. Území dlouhé nûkolik stovek
kilometrÛ lemují obrovské nové zdi.
PrÛnik pfies tyto pÛvodnû propustné
hranice je dnes nesmírnû sloÏit˘
a nebezpeãn˘ zejména díky agentÛm
nov˘ch pohraniãn˘ch jednotek
a posílené imigraãní politice americké
vlády. V tomto území rovnûÏ narostla

i míra kaÏdodenního násilí. PrÛnik do
Ameriky je dnes sloÏitûj‰í neÏ kdykoliv
pfiedtím a je tedy jenom logické, Ïe
stouply i ceny nelegálních v˘letÛ pod
vedením tajemného prÛvodce. Mexiãané
nebo Salvadorci musí za vstup do
Ameriky zaplatit od ãtyfi do sedmi tisíc
dolarÛ. Cena pro Asiaty vãetnû âíÀanÛ
se v prÛmûru pfiibliÏuje ãtyfiiceti tisícÛm
dolarÛ. V‰echny deportaãní lety jsou
souãástí operací imigraãního úfiadu ICE.
Tato instituce patfií k nejvût‰ím
vy‰etfiovacím agenturám v rámci
národní bezpeãnosti. Po cel˘ch
Spojen˘ch státech má roztrou‰eno sedm
tisíc agentÛ. Pfievoz cizineck˘ch
zloãincÛ z Ameriky do jiÏních zemí je
jedna z jejich tajn˘ch misí.
Vûzni na palubû letadla se k rozhovorÛm
s novináfiem staví vût‰inou odmítavû
a neochotnû. Pfiesto se mi podafiilo
pfiesvûdãit dvaatfiicetiletého Pabla
Moralese, aby fiekl svÛj pfiíbûh. „Chytili
mû, kdyÏ jsem mûl u sebe kokain. Ale ne
moc, jenom trochu. Fakt, a oni uÏ tomu
fiíkají zloãin. Jel jsem v autû a na stranû
spolujezdce mi na‰li mal˘ pytlíãek
s kokainem. MoÏná si ho tam zapomnûl
nûkdo z m˘ch znám˘ch.“ JenomÏe Pablo
nezní moc pfiesvûdãivû a zdá se, Ïe
tomuto pfiíbûhu nevûfií ani on sám. KdyÏ
se ho ptám na nechvalnû znám˘
pouliãní gang Mara Salvatrucha, 
zkroutí svÛj obliãej do zachmufiené
grimasy. „Mûli by je v‰echny pozat˘kat
a zavfiít do basy. Jsou to v‰echno hroznû
zlí ho‰i. Ten gang je nûco jako
rakovinov˘ nádor na tûle na‰í
spoleãnosti.“ Morales netu‰í, Ïe dvû
fiady za ním sedí ãtyfiiadvacetilet˘ ãlen
MS-13 Joselito Hernandez. Teì je na
cestû do své zemû, protoÏe ho usvûdãili
ze zloãinu. Jdu k nûmu. Jeho oãi mû
probodávají jako ‰panûlské d˘ky a jeho
drsÀáck˘ úsmûv mi dává jasné varovné
znamení: ani se ke mnû, kurva,
nepfiibliÏuj. KdyÏ se pokou‰ím navázat
s ním rozhovor, napûtí znaãnû roste.
Ostatní zloãinci se zaãínají podezfiele
pohybovat. Sly‰ím za sebou lomoz
fietûzÛ a pfiem˘‰lím nad tím, co se mÛÏe
stát. Jak dlouho asi potrvá ochrance, neÏ
se sem dostane úzkou uliãkou mezi
sedadly, kdyÏ se tito drsÀáci rozhodnou
mû napadnout? Patnáct ãlenÛ
bezpeãnostní sluÏby se musí mít pofiád
na pozoru. Teì uÏ ale zbranû nemají.
„Ani nesmíme pfiijet do cizí zemû se
zbraní. Tento zákon platí pro v‰echny,“
vysvûtluje jeden z agentÛ vládního
úfiadu. Slzn˘ plyn je v klimatizovaném
letadle rovnûÏ velice nepraktick˘. TakÏe
co stojí mezi mnou a tûmito „zlobiv˘mi
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> Přibližuji se 
k němu. Jeho oči mě

probodávají jako
španělské dýky a jeho

drsňácký úsměv mi
dává jasné varovné

znamení: ani se ke mně,
kurva, nepřibližuj. 
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kluky?“ Je to prostû fiada hlídaãÛ
bezpeãnostní sluÏby, jejíÏ kaÏd˘ ãlen má
na sobû dost svalové hmoty na to, aby
zkrotil a usadil potenciální vzboufience.
KdyÏ vûzni vidí, Ïe si dûlám poznámky,
udûlí mi jasnou a v˘mluvnou pfiezdívku:
„Ty zkurvysynu!“ Aby se uklidnilo
napûtí, po‰lou mû hlídaãi na chvíli do
pilotní kabiny. 

Směřujeme do San Salvadoru.
Bûhem letu jsem pfiesvûdãil ãtyfii
„spolucestující“, aby mi detailnû vylíãili
své zloãinecké pfiíbûhy a také své plány
do budoucnosti. V‰ichni tito muÏi
budou muset utéct ze Salvadoru
a nûjak˘m zpÛsobem se dostat zpátky do
StátÛ. Jejich návrat do Ameriky bude
souãástí toho, ãemu analytikové fiíkají
dopravní pás. Kritikové ãasto nadávají
na deportaãní lety tohoto typu. Podle
nich je CONAIR dopravní prostfiedek,

díky kterému se zloãinci mÛÏou
zadarmo pfiesouvat a zakládat vzdálené
poboãky sv˘ch gangÛ. Vzniká tak nûco
podobného jako marketingov˘ fietûzec.

Pfiesnû tímto zpÛsobem se z MS-13 stal
rozsáhl˘ gang, kter˘ pracuje hlavnû
v USA a je v ãele kriminálních akcí jak
v Salvadoru, tak v Hondurasu. KdyÏ
letadlo zaãne klesat nad Salvadorem,
v‰ichni muÏi spustí v˘skot, povyk
a hukot a chovají se jako vzru‰ené dûti
bûhem narozeninové oslavy. Na leti‰ti
jsou zloãinci pfiedáni salvadorsk˘m
autoritám. Pfiesnû jak fiíkají, vût‰ina

z nich se vrátí do Ameriky. Dobfie vûdí,
Ïe usvûdãení v dal‰ím pfiípadû jim
zaruãí dvacet let ve vûzení, takÏe teì uÏ
budou ozbrojení a mnohem
nebezpeãnûj‰í, neÏ tomu bylo poprvé.
Pravdûpodobnû ani na chvilku
nezaváhají, a kdyÏ to bude nezbytné,
prostfiílejí si cestu ven z jakéhokoliv
setkání s policií.
MÛj fotograf se pokou‰í vyfotit jednoho
gangstera s potetovan˘m obliãejem.
Chlap se prudce zarazí, odvrátí hlavu
a ruce v poutech se snaÏí zvednout
nahoru. Chce skr˘t svoji identitu. Pak
ov‰em natáhne ruce pfied sebe, prsty
vytvofií dûtskou imitaci pistole a fiekne:
„Prááásk!“ Kdybychom se nacházeli
nûkde v nechránûn˘ch ulicích
Houstonu, Mexiko City nebo San
Salvadoru, cel˘ pfiíbûh by konãil tak, jak
to moc dobfie známe: pár v˘stfielÛ, kaluÏ
krve a dal‰í mrtv˘ novináfi.

> Chlap natáhne ruce
před sebe, prsty vytvoří
dětskou imitaci pistole,
padne výstřel a jediné,
co tento muž řekne, je:
„Prááásk!“...

1) Někteří vězňové vypadají obutí do svých „koní“ jako jakýkoli jiný frajer z Texasu. 2) Agenti si během letu na palubě krátí čas třeba vyplňováním nezbytných
dokumentů. 3) Strážní doprovázející konvoj deportovaných vězňů musejí mít jednu základní vlastnost – musejí vzbuzovat respekt. 4) „Pasažéři“ si rozhodně
nemohou dopřát volnost pohybu ani na palubě letadla. Pouta z jejich rukou prakticky nezmizí. 5) Jeden ze zadržených desperátů. Pokud by se chtěl po vyhoštění
vrátit nelegálně zpět do Ameriky, čeká ho dvacet let „natvrdo“. 6) Pokus o rozhovor s jedním z nejnebezpečnějších gangsterů na palubě.
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