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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):

Téma transevropských sítí je evergreenem problematiky, překrývající se s tématy ochrany
kritické respektive veřejné infrastruktury. Pokud se autoři budou tématu věnovat do
budoucna, považuji za přínosné a nutné, aby řešili i změny související s unijním rozpočtem po
roce 2020, financování některých rozměrů unijních transevropských sítí v takto zřejmě
změněných podmínkách, dopady Brexitu a případné rozšíření Unie o země a území
Západního Balkánu (to je v textu již částečně zmíněno). Zajímavá je i problematika kanálu
Labe-Odra-Dunaj. U autorů, kteří se tradičně věnují spíše agendě produktovodů, se jedná
o logický přesah jejich zájmu.
Plně podporuji jak publikování příspěvku v tomto tématickém čísle elektronického
čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost, tak jeho perspektivní integraci do navazujícího
tématického pojednání (ilustrovaného odborné monografie) na téma infografické podpory
k tématu ochrany kritické infrastruktury.
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