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Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
„Převážně nevážně“ o tématu informování veřejnosti ve vztahu k mimořádným událostem 
 

Anotace 
 
Předkládaný příspěvek je spíše jen indikativní sondou k tématu, se kterým se autor neustále 
setkává při sledování aktuálních domácích i mezinárodních kampaních, kladoucích si za cíl 
zvýšit připravenost veřejnosti na mimořádné situace.  Jedná se o parodie všeho druhu, od 
laskavých a konstruktivních, až po výstupy osob, kterým se stejně nikdo nikdy nezavděčí. 
Nechybí ani komiksy, jejichž potenciál by mohl být více využit i „oficiálními“ místy. 
 
Klíčová slova 
 
Parodie, informační kampaně, grafická úprava, negativní přístup. 
 
Summary  
 
Contribution is rather indicative probe to the topic with which the author continues to 
encounter all the time, when looking for the current domestic and international campaigns 
aiming to increase public preparedness for emergencies. These are a parodies of all kinds, 
from benevolent and constructive to the outcomes of persons who no one ever pleasing. Also 
a comics and cartoons are mentioned here, whose potential could be exploited even more by 
the "official" authorities. 
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„Převážně nevážně“ o tématu informování veřejnosti ve vztahu k mimořádným událostem  
 
Jak už to na světě chodí, jakékoli úsilí (a snaha o komunikaci s veřejností během mimořádných 
událostí není výjimkou) může sklouznout k bezhlavé kritice či alespoň k parodování. 
 
Pokud začneme v prostředí České republiky, témata z oblasti krizového řízení (byť v praxi 
naprosto nevyužitelnou formou) častým obsahem komiksu "Hana a Hana" (týdeník Reflex, 
autor Ing. arch Miloš Gašparec). Viz epizoda 109, téma "masové narušení veřejného pořádku" 
a epizoda 105, "záplavy". Obě expertky se nevyhýbají ani tématům hospodářských opatření 
pro krizové stavy nebo ohrožením z kosmu. Vytvoření podobného, praktičtěji využitelného 
komiksu (v jehož „bublinách“ by byly náležité poučky), ale není nepředstavitelné.1 
 

Epizody 093: téma "výpadek elektřiny v USA" a 056: téma "vyčerpání zásob ropy". 
 

  
 

Epizody 109: téma "masové narušení veřejného pořádku" a 064: téma "blbnutí z horka". 
 

  

                                                           
1
 Vítej u Hany a Hany; in: CyberFox. <http://www.hanahana.cz/>. 

Hana a Hana aneb “Haha, nána” aneb těžba nejapnosti; in: Komiks.cz, 4. XI. 2004.  
<http://www.komiks.cz/clanek.php?id=854>. 
Hana a Hana; in: BBCC. <http://www.bbcc.cz/brc/jokes/hanaahana/default.htm>. 
Hana a Hana; in: Comiks.sk. <http://www.komiks.sk/new/comix.php?what=hah&ver=0>. 

http://www.hanahana.cz/
http://www.komiks.cz/clanek.php?id=854
http://www.bbcc.cz/brc/jokes/hanaahana/default.htm
http://www.komiks.sk/new/comix.php?what=hah&ver=0


Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima), Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Převážně nevážně“ o tématu 
informování veřejnosti ve vztahu k mimořádným událostem (2012_D_11), ISSN 1805-5656 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

3 

Epizody 105: téma "záplavy" a 119: téma "pád meteoritu". 
 

   
 

Epizody 137: téma "srážka s planetou" a 101: téma "změny klimatu". 
 

   
 

Epizoda 069: téma "snímání biometrických údajů v kontextu ochrany lidských práv" a 013 „chřipa z Číny“. 
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Dalším možným případem může být tuzemská koláž neznámého šprýmaře, která se snaží 
vyrovnat se skutečností, že propagace linky 112 je plně doménou Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Zároveň se vymezuje genderově a ke komunikaci s veřejností využívá 
něžné pohlaví. V tomto případě se však jedná o zpěvačku Christinu Aguilera, respektive 
modifikace jejích vizuálů z kampaně na obuv Skechers z roku 2004.2 

 

     

 

                                                           
2
 Skechers Christina Aguilera; in: Ads of the World Forum, nedatováno. 

<http://adsoftheworld.com/media/print/skechers_christina_aguilera_nurse>. 
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„Přemostěním“ mezi tuzemským a zahraničním prostředím může být dokument „Vtipné 
informační tabulky vlády Spojených států amerických“ který neskrblí vulgaritami. Přesto bude 
vhodnější ho zřejmě ponechat v původní verzi:3 
 
„Došlo u vás v podniku k pumovému útoku, biologickému či chemickému ohrožení nebo snad 
živelné pohromě? Pokud ano, snažte se neřídit obrázkovými direktivami, které vláda USA 
nezištně publikovala... Já osobně mám problémy s chápáním barevného panáčka na 
křizovatce a komentátor zde na tom zřejmě není o moc lépe. Otázkou je, zda-li se vůbec najde 
někdo dostatečně inteligentní... ;)  
 

 
Pokud vám kolega zapálí záda, neutíkejte! 

 
Spatříte-li teroristy, hvízdněte na píst'alku; jste-li Vin 

Diesel, hlasitě řvěte. 

 
Postříká-li vás někdo neznámou tekutinou, zamyslete 
se nad tím. Nesnazte se vyhledat odbornou pomoc. 

 
Pokud vás zavalí trosky budovy, pouzijte světlo baterky 

k jejich odstranění. 

 
Hurikány, mrtvé ryby a znak biohazardu mají hodně 

společného. Přemýslejte o tom. 

 
Hroutí-li se na vás budova, zalezte si pod stůl a vykuřte 

si péro. 

                                                           
3
 Vtipné informační tabulky vlády USA; in: SCRI-Tube, nedatováno. 

<http://www.scritube.com/limba/ceha-slovaca/Vtipn-informan-tabulky-vldy-US131916223.php>. 
Originál (v angličtině) se od modifikace v češtině liší jen mírně. Duct and Cover: Terrorism Preparedness Guide; in: Political 
Humor. <http://politicalhumor.about.com/library/blductandcover.htm>. 
Terrorism 101 (a parody of ready.gov); in: Free Republic, 29. XII. 2005  
<http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/1548757/posts>. 
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Po jaderném útoku je třeba zvázit, ze jste mohli 
zmutovat do obřích rozměrů. Pozor na hlavu! 

 
Stal-li se z vás po ozáření mutant s odpornou hnátou, 

zavřete okno. Nikoho ten hnus nezajímá. 

 
Pokud vás uvězní sutiny, šetřete kyslík a neuserte si. 

 
Nepokoušejte se odjet autem, kterému trčí sloup  

z kapoty. 

 
Dva centimetry papundeklu jsou dostatečná ochrana 

před ozářením. 

 
Teroristé mají obvykle zažívací potíže. 

Nepoužívejte po nich toaletu. 

 
Doktorát z chemie vám pomůze k účinnějsí obraně 

před teroristy. 

 
Spatříte-li na obzoru nukleární výbuch, zajed'te ke 

straně a vychutnejte si to. To je totiz poslední krása, 
kterou uvidíte. 

 
Nyní vás snad již nějaký ten krizový stav nezaskočí. Informujte své kolegy!“ 
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Z několika dalších překrývajících se variací na toto téma 
(v angličtině) viz zmínka o tom, že „hledání kontaktních čoček 
během teroristického útoku může znamenat fatální následky“ 
(searching for a lost contact lens during a terrorist attack can 
only lead to tragedy – vlevo) nebo doporučení, týkající se 
doporučeného chování v případě útoku mutantů nebo zombií 
(dole).4

 

 

 
 

Spojené státy jsou ostatně místem, kde je 
parodií, souvisejících s bezpečnostními 
doporučeními, požehnaně. Zřejmě nejvděč-
nější bylo a stále je strefování se do 
„výstražného systému“ barevných pruhů, 
který platil mezi lety 2002 až 2011.5 Ani zánik 
systému neznamená, že tento krok někteří 
parodující postřehli a dále se do něho 
„strefují“ (zde někdejší ministr pro vnitřní 
bezepčnost, Tim Ridge, ukazuje, že ohrožení 
terorismem je „takto vysoké“). 

 
 

                                                           
4
 Be Prepared <http://jamielatendresse.blogspot.cz/2007_05_01_archive.html>. 

5
 Ridge Terror Alert Smells Fishy. Humor Gazette. <http://www.humorgazette.com/bush_documents.htm>. 

Homeland Security to Retire Color-Coded Terror Alert System. <http://www.truthdig.com/eartotheground/item/ 
homeland_security_to_retire_color-coded_terror_alert_system_20110420/>. 
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Bez hlubší myšlenky je možné chápat parodie, operující s postavami z dětských zábavných 
pořadů (Sesamová ulice a další).6 
 

          
 
Existují dokonce i parodické přehledy, kde je více stupňů, než originálních pět.7 Přehled vlevo 
obsahuje doporučení typu „spěte s jedním okem otevřeným“, „nedělejte žádné dlouhodobé 
plány a zrušte předplatné časopisů“ nebo „pokud již nejsi mrtvý, tak se zabij“. Vpravo 
uvedený „výstražný systém Iráku“ nejklidnější stupně doplňuje konstatováním, že „existuje 
40% pravděpodobnost upálení zaživa nebo useknutí hlavy“ případně „existuje slušná šance 
dožít večera se všemi čtyřmi končetinami“. 
 

      
 

                                                           
6
 InfoThread. <http://infothread.org/Weapons+and+Military/page7/>. 

More Cereal Killers; in: Jen X 1967. <http://www.jenx67.com/2012/10/more-cereal-killers.html>. 
7
 PAUL, Myles. Homeland Security Threat Chart; in: Myles Paul.  

<http://www.mylespaul.com/forums/backstage/40146-homeland-security-threat-chart.html>. 
Iraq Adopts Terror Alert System; in: The Onion, 1. XII. 2004. 
<http://www.theonion.com/articles/iraq-adopts-terror-alert-system,1258/>. 
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Poněkud méne zřejmá je logika v případě snah o kulaté nebo půlkruhové mutace systému. 
Jejich autoři jakoby chtěli naznačit, že míra ohrožení terorismem se stejně nedá exaktně 
předvídat.8 
 

 
 

 
 
                                                           
8
 KRAVETS, David, DHS to End Color-Coded ‘Threat Level’ Advisories; in: Wired.com, 26. I. 2011. 

<http://www.wired.com/threatlevel/2011/01/threat-level-advisory-death/>. 
Phony Kony; in: Facebook, 2012. <https://www.facebook.com/PhonyKony2012>. 
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Poslední „dávka“ zmínek o výstraženém systému ve Spojených státech amerických se pouze 
v prvním případě věnuje problematice terorismu (opět za využití opatření typu „uvězni 
vylosované muslimské podezřelé“).9 Druhý vizuál téma aplikuje na problematiku „Obamovy“ 
zdravotnické péče, zde označené za trest pro všechny odpovědné a avizující až 97% 
spoluúčast pacientů nad 50 let věku.10 

 

       
 

Do třetice je barevná škála aplikována na rostoucí nebezpečnost určitých nezdravých 
potravin.11 A nakonec je (šestistupňová) škála aplikována na míru násilí a obscénnosti ve 
filmech (černý stupeň „Holy Shit“ se v originální stupnici totiž nevyskytuje).12 
 

     

                                                           
9
 Bush Swiss Trip Canceled Due to Arrest Threats; in: On Transmigration, 8. II. 2011.  

<http://ontransmigration.blogspot.cz/2011_02_01_archive.html>. 
10

 Level of Care Advisory System (Congressional Draft); in: The People’s Cube, 21. XI. 2009. 
<http://thepeoplescube.com/healthcare-reform/triage-level-of-care-advisory-system-congressional-draft-t4384.html>. 
11

 KRAVETS, David, DHS to End Color-Coded ‘Threat Level’ Advisories; in: Wired.com, 26. I. 2011. 
<http://www.wired.com/threatlevel/2011/01/threat-level-advisory-death/#slideid-53035>. 
12

 ESRB Headcache, 9. VII. 2004. <http://www.newgrounds.com/bbs/topic/146607/18>. 
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Řada bezpečnostních opatření leží v žaludku profesionálním ochráncům lidských svobod ale  
i odpůrcům affirmativní akce. „Barevné pruhy“ tak mohou být snadno vykládány i jako snaha  
o rasový profiling na hranicích či uvnitř Spojených států amerických.13 

 

 
 

 
 

                                                           
13

 Clay Bennett: The Skin Tone Advisory System; in: Preliator pro Causa, 13. VII. 2010 
<http://preliatorcausa.blogspot.com/2010/07/skin-tone-advisory-system.html>. 
Mitt and Marco: the WASP and the WHISP; in: Tongue Tied, 25. IV. 2012. 
<http://snorphty.blogspot.cz/2012_04_01_archive.html>. 
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U Claye Bennetta ještě maličko zůstaneme. Téma „barevných pruhů“ totiž používá s různými 
poměrně často.14 Pouze třetí ilustrace však zřejmě obsahuje hlubší myšlenku, pestrobarevný 
pruh s označením „nejsme si jisti, jaká je míra ohrožení terorismem“. 
 

  
 

  
 
Ale abychom nehovořili pouze o Spojených státech amerických. Ve Spojeném království 
nezůstala nit suchá ta tamějším konceptu „Připravenosti na mimořádné situace“. Stránka, 
obsahující kampaň „Ministerstva pro paranoiu“15 se bezmála stala dokonce předmětem 
právního sporu. 
 

 
 

                                                           
14

 Bared Door; in: Clay Bennett Cartoon Archive <http://www.claybennett.com/pages/barred_door.html>. 
Code Orange; in: Clay Bennett Cartoon Archive <http://www.claybennett.com/pages/code_orange.html>. 
Color Coding; in: Clay Bennett Cartoon Archive <http://www.claybennett.com/pages/color_coding.html>. 
Advisory System; in: Clay Bennett Cartoon Archive <http://www.claybennett.com/pages/advisory.html>. 
15

 Welcome to the Preparing for Emergencies website. HM Department of Vague Paranoia.  
<http://www.preparingforemergencies.co.uk/>. 
CLEESE, John. Politicky nekorektní stupně teroristické hrozby. Britské listy. 1. III. 2011. <http://blisty.cz/art/57512.html>. 
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Projekt, který vytvořil student lingvistiky na Universitě v Yorku, Thomas Scott, byl napadán za 
použití argumentů, že může mást veřejnost – když například jeho logo se od originálního liší 
pouze tak, že motiv klíčové dírky nahradilo motivem prstů, roztahujících řitní otvor. Vládní 
místa nejprve autora požádala o odstranění stránky, ten to však odmítl. K soudu nicméně 
nedošlo a projekt dále existuje. 
 
Scott se hájí tím, že každému musí být zřejmé, že stránka je parodie. Snad nikdo podle něho 
nemůže brát vážně doporučení, jak se chovat při útoku mimozemšťanů. Jako jediný ústupek 
tak na stránku přidal link na originální kampaň.16 
 
To stránka „NATO.com“ vytvořená okolo roku 2003 a obsahující řadu matoucích 
„protiteroristických“ rad, již zanikla. Není zřejmé, kdo za ní stál, nebo zda se zde odehrála 
nějaká právní bitva. Dnes ale po zadání této adresy budete autoraticky přesměrování na 
portál Severoatlantické aliance, http://www.nato.int. 
 

 

                                                           
16

 Spoof Website Will Stay Online; in: BBC News, 29. VII. 2004. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3936497.stm>. 
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Poslední zmínka je věnována situaci ve Francii. 
Zdejší plán Vigipirate také použív barevné stupně, 
ale jen čtyři a odlišné od situace ve Spojených 
státech amerických. To nijak nebrání tomu, aby 
stoupenci oslabování státu nebo zastánci 
neomezené imigrace proti tomuto plánu 
nevystupovali. Nezřídka ho označují jako 
Vichypirate, s odkazem na loutkový stát, podřízený 
nacistickému Německu v době II. světové války.17 
 
Zde použitá barevná škála se nijak nevymyká od 
obvyklého „shazování“ protiteroristických opatření, 
jako paranoického chování. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
17

 Survival Condition scale; in: Survivalist Board, 1. XII. 2009. <http://www.survivalistboards.com/showthread.php?t=39208>. 
Vichy-pirate: le retour!; in: Que fait la police?, leden 1997. <http://quefaitlapolice.samizdat.net/?p=109>. 


