TISKOVÁ ZPRÁVA
Lítačku zařídíte nově i pro vaše děti na pár kliknutí a pohodlně z domova
Praha 14. 8. 2019 – Dopravní kartu Lítačka, se kterou můžete již téměř rok cestovat
pohodlně po Praze a Středočeském kraji, zařídíte nově i vašim potomkům pohodlně na pár
kliknutí z domova a nebudete muset trávit čas ve frontách ve Škodově paláci.
Novinku, která rodičům a zákonným zástupcům ušetří spoustu času, zavádí správce
a provozovatel regionálního dopravního systému PID Lítačka, Operátor ICT, a. s., i
v návaznosti na podněty právě ze strany rodičů, kteří byli do současné doby nuceni dětem
mladším 15 let zařizovat kartu Lítačka osobně v kontaktním centru ve Škodově paláci.
Zařízení karty, její správa a nakupování kupónů pro děti tak je nově možné kompletně zařídit
prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz.
„Zařízení Lítačky přes internet spouštíme ještě před začátkem nového školního roku,
abychom rodičům co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se zavedením této novinky tak bude
možné kartu Lítačka kompletně spravovat prostřednictvím internetu,“ uvádí Michal Fišer,
generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má provoz a rozvoj dopravní karty
Lítačka na starosti.
Před zavedením této novinky se museli rodiče a zákonní zástupci dětí fyzicky dostavit na
přepážky do Škodova paláce, aby ověřili věk a identitu dítěte. Tyto údaje jde tedy nově ověřit
prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz, a to nahráním oskenovaného občanského průkazu
žadatele nebo doplněním informací o zákonném zástupci dítěte (nahráním rodného listu
dítěte).
Jaké dokumenty jsou k zařízení Lítačky pro vaše dítě potřeba?
V případě, že chcete zařídit kartu Lítačka dítěti, které je starší než 13 let, ale zároveň mladší
než 15, máte možnost doplnit údaje o zákonném zástupci nebo nahrát doklad totožnosti
(občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro dítě mladší než 13 let, musíte doplnit údaje o zákonném
zástupci a nahrát potřebné dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list
dítěte.
Všechny požadované dokumenty lze do e-shopu nahrát buď přímo ze souboru, nebo pomocí
fotoaparátu (webkamery).
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Regionální dopravní systém hlavního města Prahy a Středočeského kraje byl spuštěn v létě 2018. Dojíždějící ze
středočeského regionu si mohou nově pohodlně nakoupit jízdné na jednom místě a mít ho nahrané na jednom nosiči dle
svého výběru, ať už se jedná o Lítačku, platební kartu, nebo In Kartu Českých drah. Cestující mají možnost kupovat
dlouhodobé časové kupóny na měsíc až rok buď v novém e-shopu Lítačky, nebo osobně na přepážce. Díky nové technologii
ukládání údajů o jízdném v online systému se kupóny aktivují automaticky po jejich zakoupení na webu a již není nutné
chodit kupón aktivovat k validátorům v metru.
Pasažérům, kteří preferují jednotlivé jízdenky před časovými kupóny, ulehčí cestování nová mobilní aplikace PID Lítačka.
V mobilu si mohou vyhledat aktuální dopravní spojení a ihned zakoupit doporučenou jízdenku. Také si lze přes mobil
zakoupit více jízdenek a aktivovat je při nástupu do vozu.

