
Jak se informují  

turisté v Praze? 

(reality show) 

Poslyšte smutný příběh, jako vystřižený ze 
chmurného Harryho Pottera. Aneb, o polské 
rodině na výletě do Prahy. Omlouvám se jim 
dodatečně, že jsem jim výjimečně nepomohl a 
použil je jen jako studijní materiál. Snad 
tento příběh pomůže k tomu, aby se jich 
denně v Praze neudály stovky a tisíce. 

 

Byla to náhoda. Fotil jsem tuhle informační 
tabuli ve stanici Karlovo náměstí a vzápětí k 
ní přistoupila polská rodina na cestách. 
Chvilku u ní stáli a pak si celkem nahlas 
povídali, že chtějí na Podolskou vodárnu 
linkami 3, 16 a 17. Na mapě si našli, že tyto 
linky jedou z Palackého náměstí a vyrazili na 
povrch.... 

Kdyby byla ve stanici správná mapka, 
vyrazili na Karlovo náměstí a na Podolské 
vodárně byli za 10 minut. Takhle je čekala 
nejméně hodinová anabáze. Tak jako mnoho 
cizinců v Praze díky vřelým "Hurá" službám 
DP.   

 

Na povrchu se nejprve rozhlédli a zjistili, že 
vylezli tím nejnevhodnějším vestibulem. Pak 
se vydali směrem k nábřeží.  

 

Tam zjistili, že jsou vytrhané koleje. Jenže, 
jak se tedy k cíli své cesty dostanou? Zoufale 
pohlíželi směrem k Výtoni. 

 
Zkusili tuhle mapku, jenže legenda není v 
angličtině a mapka prostě nevypadá tak, jako 
ta, kterou měli s sebou. Nebyli se schopní 
zorientovat. 

 

Pak zkusili přístřešek, jenže tam je info 
hlavně o trvalém stavu a info o výluce 
Palackého nám. zaniká v oranžovém poli 
výluk jiných. A není cizojazyčně, navíc mapka 
u něj neobsahuje názvy zastávek.... A z 
jezevčíka v přístřešku moudří nebyli, neb ten 
jim stále tvrdil, že tramvaje tudy určitě 
jezdí... 



 

A tak šli na druhou stranu náměstí a pak na 
nábřeží, rozhlíželi se a pořád koukali do 
mapy. 

 

Po dvaceti minutách chození po náměstí za-
mířili znovu do metra. Zoufalství bylo patrné. 

 

A v metru došli pochopitelně znovu k 
informační mapce. Aneb, z deště pod okap. 

 

Zkusili v ní najít logicky místo, kde mohly 
tramvaje jet, když tudy nejely. A napadla je 

Národní třída. Po dalších 20 minutách 
zkoumání tak vyrazili metrem na Národní 
třídu. 

 

Prohlédli si tramvaj 14T a po chvíli s 
nadšením kvitovali, že na sloupku je nalepené 
číslo linky 17.   

 

Ta po deseti minutách přijela a hodinová 
anabáze turistů snad skončila šťastně. 

Děkujeme Vám za skvělé služby pražský 
Dopravní podniku a pane "Hurá" řediteli. 
Hurá...  

  
 


