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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Poslední dva nebo tři roky jsou v Evropě ve znamení dramatických turbulencí, nejen co se 
týče existujících či plánovaných produktovodů. Některé projekty, jako konkrétně Družba, 
jsou podle názoru některých na konci své životnosti, navíc mohou být předmětem 
ekonomickou-politického napětí. Jiné projekty, avizované jako „hotová věc“ jsou záhy 
zpochybněny z ekonomických, politických či bezpečnostních důvodů. Konkrétně jihovýchod 
Evropy zaznamenal projektů či jejich tras tolik, že je bezmála nemožné se v nich zorientovat. 
Turecko a další země prosazují své vlastní záměry a priority, které nemusí být v souladu se 
směřováním Evropské unie respektive České republiky. Západní směr, včetně role Norska  
a ropovodu Severoatlantické aliance, končícího v Ingolstadtu, nebývají v České republice 
příliš předmětem studií a analýz, Je tedy více než dobře, že se jim autoři věnují. Kapitolou 
samou pro sebe je pak projekt Sarmatia, který v češtině nebyl prakticky příliš studován. 
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