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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):

Autorova studie se pokouší operovat s co nejširší množstvím možných zátěžových situací ve
vztahu k elektroenergetické soustavě České republiky (i s ohledem na to, zda takové
eventuality podle autora jsou či nejsou koncepčně uchopena na oficiální úrovni). Nechybí tu
ani mezinárodní přesahy (přetoky způsobené nesnadno regulovatelnými zdroji v Německu
a jejich směřováním do Rakouska). I z tohoto důvodu daňoví poplatníci v České republice
museli investovat nemalé částky do zařízení na hranici se sousedními státy. Tento aspekt je
zde fantasticky znázorněn pro pochopení ze strany nejširší veřejnosti (jak tato zařízení
vypadají a kde jsou umístěna).
Zmíněny jsou ale i další aspekty ve vztahu k tématu (živelní pohromy, energetický mix,
nakládání s odpadem, zejména co se týče vyhořelého jaderného paliva, sociogenní aspekty
– útoky, blokády, stávky a další možnosti, včetně podvodných „obchodníků“ s energiemi
atd.).
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