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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Předkládaná příspěvek představuje modifikaci (dopracování) příspěvku, který autoři podle
jejich vyjádření s úspěchem prezentovali v rámci mezinárodního cvičení v Budapešti, Virus
2019. Právě tato zkušenost České republiky, včetně zdárného vyřešení situace (jak to alespoň
zatím vypadá) v sobě nese několik zobecňujících zjištění.
Někdy je nesnadné odhadnout vývoj situace a rozhodnout se pro nákladná a drakonická
řešení. Pokud se navržená opaření neujmout nebo jsou hodnocena jako naddimenzovaná,
vždy se objeví generálský efekt a někdo „kdo toto říkal už od začátku“. Přitom je vidět, že
země jako Maďarsko a Dánsko, které se s obdobnou zátěžovou situací potýkají, ukazují, že
zde neexistují vždy a všude obecně platná řešení.
V rámci komunikace s autory byl zkvalitněn poznámkový aparát k příspěvku, tak aby splňoval
požadavky redakce. Po těchto změnách nenacházím překážky pro zveřejnění příspěvku
v rámci elektronického časopisu Ochrana a bezpečnost.
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