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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):

Pojednání představuje nebývale rozsáhlou a komplexní syntézu zjištění, týkající se zvolené
problematiky. Studie komplexně pokrývá téma „produktovodů“ a s nimi souvisejících
bezpečnostních výzev, a to včetně projektů z různých důvodů nerealizovaných nebo
hibernovaných. Zajímavá je i perspektiva ukončení provozu ropovodu Družba, která
v mediálním prostoru České republiky příliš nerezonuje.
Plně podporuji publikování práce v rámci elektronického čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost
(téma kritické infrastruktury). Totéž platí pro využití ve vědeckovýzkumných aktivitách
(scénáře nežádoucího vývoje a jejich mitigace – například v kontextu projektů Sarmatia,
Adria nebo propojení Bratislavy a Rakouska, kde vzniká celá řada geopolitických podezření
ohledně motivace zapojených a značně mediálně zdatných a organizovaných odpůrců
projektu). Je obecně zřejmé, že urychlení projektů by prospěla situace, kdy by konkrétní
členské státy Unie bely vystaveny podobným výpadkům, jako svého času Litva a Lotyšsko.
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