
Kollektivtrafik i Prag 

 

Spårvagnarna finns överallt i Prag. Linjenätet är stort och omfattar 31 olika linjer. 

Spårvagnarna går från klockan 04.30 på morgonen och fram till midnatt. Ett litet 

antal spårvagnslinjer kör även på natten. Att åka spårvagn i Prag är inte bara ett sätt att ta sig 

fram, det är också ett charmigt och billigt medel att upptäcka staden på. Skippa hop on/hop 

off-bussarna och åk spårvagn istället. Nummer 22 har fin sträckning och sommartid kan du 

även åka en gammaldags spårvagn på linje 41, speciellt anpassad för turister. 

Spårvagnslinjerna 3 och 8 har hållplatser nära våra hotell (se pil).  

Tunnelbanan i Prag har tre linjer – grön, gul, röd – och är ett snabbare och mer effektivt 

alternativ till spårvagnarna. Tågen kommer med 2-3 minuters intervall under rusningstid på 

vardagar, annars med 4-10 minuters mellanrum. Tunnelbanan rullar från klockan 05.00 till 

midnatt. Våra hotell ligger när tunnelbanestationen Invalidovna som är på den gula linjen (se 

pil). 

Biljetter måste köpas innan du kliver på ett tåg eller en buss. Alternativ till fysiska biljetter är 

SMS-biljetter eller att man till sin mobil laddar ner en app som heter PID Lítačka. 

Enkelbiljetter finns att köpa i automater på alla tunnelbanestationer och på vissa hållplatser 

för spårvagnar och bussar. Biljetter finns också att köpa på kollektivtrafikbolagets Dopravní 

podniks informationscenter som finns på fem platser i staden och på flygplatsen. Även hotell, 

tidningskiosker, resebyråer och matbutiker kan sälja biljetter. Viktigt! Biljetten måste 

valideras (du ger biljetten en tidsmarkering i en stämpelmaskin) när du kliver på en spårvagn 

eller buss, eller när du går in i en tunnelbanestation.  

Alla som är 70 år+ reser gratis med kollektivtrafik – det räcker att visa upp sitt pass 

http://www.dpp.cz/historicka-tramvajova-linka-c-41/


Enkelbiljett, 30 min 
Kostar 24 koruna (12 Kc för barn upp till 15 år) och är giltig för resa i 30 minuter efter 

validering. Skicka SMS to nummer 902 06 med text: DPT24 

Enkelbiljett, 90 min 
Kostar 32 koruna (16 Kc för barn upp till 15 år) är giltig för resa i 90 minuter efter validering. 

Skicka SMS to nummer 902 06 med text: DPT32 

24-timmarsbiljett 
Kostar 110 koruna (55 Kc för barn upp till 15 år) och är giltig på alla transportslag under 24 

timmar. Skicka SMS to nummer 902 06 med text: DPT110 

3-dagarsbiljett 
Kostar 310 koruna och kan användas i tre dygn på all kollektivtrafik. Skicka SMS to nummer 

902 06 med text: DPT310 

Hur bra det funkar med SMS-biljett från en svensk telefon vet vi inte. Stefan brukar köpa 

biljetter i automater på stationen. 

 

 

 

 


