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Lietadlová loď USS Ronald Reagan a jej úderná
skupina vyrazila k Taiwanu
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Lietadlová loď USS Ronald Reagan a jej úderná skupina vyrazila k
Taiwanu.

Čína varovala pred „silnou reakciou“
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Bratislava 28. júla 2022 (HSP/apnews/Foto:wikimedia, TASR/AP-Alberto Pezzali)

Ak predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová dodrží plánovanú
cestu na Taiwan, americká armáda posilní bezpečnosť pre prípad, že „nehoda,
prešľap alebo nedorozumenie“ ohrozí jej bezpečnosť, – píše agentúra AP

Na snímke lietadlová loď USS Ronald Reagan

Zatiaľ čo cesta je stále neistá, predstavitelia tvrdia, že armáda „zvýši pohyb svojich síl a
prostriedkov v indicko-pacifickom regióne“. Aj keď odmietli ísť do ďalších podrobností –
poznamenali, že bojové lietadlá, lode, sledovacie prostriedky a iné vojenské systémy by
sa použili „na zabezpečenie prekrývajúcich sa ochranných kruhov“ pre jej let a
akýkoľvek čas strávený na zemi.

Úradníci tento týždeň uviedli, že návšteva Pelosiovej na Taiwane, ktorá bude od roku
1997 najvyššie postavenou volenou predstaviteľkou USA, ktorá navštívi Taiwan, prekročí
obvyklé bezpečnostné opatrenia pre cesty do menej rizikových destinácií.

Na otázku o plánovaných vojenských krokoch na ochranu Pelosiovej v prípade návštevy
americký generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, v stredu povedal, že
diskusia o akejkoľvek konkrétnej ceste je predčasná. Dodal však, že „ak dôjde k
rozhodnutiu, že predsedníčka Pelosiová alebo ktokoľvek iný odcestuje a požiada o
vojenskú podporu, urobíme všetko potrebné na zabezpečenie bezpečného
priebehu ich návštevy.“ píše AP.

Podľa informácií, ktoré uvádza South China Morning Post, americká lietadlová loď USS
Ronald Reagan a jej úderná skupina, vrátane torpédoborca s riadenými strelami a
krížnika s riadenými strelami, vyrazila v pondelok zo Singapuru smerom na severovýchod
k Juhočínskemu moru.
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Pelosiovej cesta prichádza v čase, keď sa Čína a Západ zapájajú do riskantných
konfrontácií „jeden na jedného“. Incidenty zahŕňali nebezpečne blízke prelety, ktoré nútili
ostatných pilotov uhnúť, aby sa vyhli kolíziám, obťažovaniu či bráneniu posádok lietadiel
a lodí, vrátane oslepujúcich laserov alebo vodných diel,“ uvádza sa v správe, ktorá
dodáva, že len v roku 2022 došlo k desiatkam takýchto manévrov.

Čína dlho považuje Taiwan za súčasť svojho územia a opakovane nastoľovala
perspektívu jeho prevzatia. USA udržiavajú neformálne vzťahy a obranné väzby s
Taiwanom.

Posilnené vojenské krytie prichádza po tom, čo prezident Joe Biden minulý týždeň
povedal, že Pelosiovej cesta „nie je momentálne dobrý nápad“. Hovorca čínskeho
ministerstva zahraničných vecí Zhao Lijian varoval: „Ak USA trvajú na tom, že idú
svojou cestou a spochybňujú čínske záujmy, určite sa stretnú s ráznymi
odpoveďami,“ dodal: „Všetky následné dôsledky budú znášať USA.”

 Podľa Marka Cozada, úradujúceho zástupcu riaditeľa Centra pre medzinárodnú
bezpečnostnú a obrannú politiku v Rand Corp, najväčším rizikom Pelosiovej cesty je, ak
sa nejaká čínska demonštrácia sily „pokazí alebo vzíde nejaký typ nehody z
demonštrácie provokatívneho konania“.

„Takže to môže byť letecká kolízia. Môže to byť nejaký test rakety a opäť, keď
robíte takéto veci, vždy existuje možnosť, že sa niečo pokazí.”

Podľa čínskeho denníka The Global Times by veľký incident v Juhočínskom mori mohol
znamenať iba konflikt spôsobený USA.

Námestník ministra obrany pre záležitosti indicko-pacifickej bezpečnosti Ely Ratner
varoval v utorok na výročnej konferencii think-tanku vo Washingtone dosť znepokojivou
formuláciou pred „nebezpečným a neprofesionálnym správaním“ čínskej armády v
Juhočínskom mori a povedal, že „… je len otázkou času, kedy v regióne dôjde k
veľkému incidentu alebo nehode.“

USA chcú Čínu označiť za „regionálneho destabilizátora“ tým, že Čínu obviňujú z
„nebezpečného a neprofesionálneho správania“. Sú to však Spojené štáty, ktoré v
tomto regióne robia vlny. USA sa často uchyľujú k „poriadku založenému na
pravidlách“, aby ukázali prstom na Čínu.

Song Zhongping, čínsky vojenský expert, sa domnieva, že veľký incident, o ktorom hovorí
Ratner, znamená vojenský stret s USA vyvolaný Čínou. Ale Song povedal, že k stretom
nedôjde, ak USA nebudú provokovať.

 
 


