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Lítejte svobodně po Praze 
a Středočeském kraji

Seznamte se s novinkami
regionálního dopravního systému

PID Lítačka
 

Jezdit po Praze a Středočeském kraji
nikdy nebylo tak jednoduché!

• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou 
dopravou v PID

• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí 
Masterpass

• Můžete využít také při cestování vlaky PID 
a příměstskými autobusy PID

• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze, 
ale i ve Středočeském kraji 

• Sledujte platnost vaší jízdenky PID

• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je, 
až budete potřebovat (1)

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

Všechny výhody
ve vašem telefonu 

Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA
a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu 

Jezdím často
POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID 
(s platností 30 až 365 dní)

• Standardní karta Lítačka 

• In Karta ČD  

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard

• Papírové kupóny PID

Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného 
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace 
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících 
kontaktních místech Dopravního podniku. 

Jezdím občas
POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID
(s platností až 3 dny)

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID 
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých 
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském 
kraji (platí ve všech pásmech PID)

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích 

• Využití stávající papírové jízdenky 

• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech 
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích) 

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ 

Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Konec validátorů

In Karta
Českých drah

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Slevy u vybraných
partnerů

(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou 



Konec validátorů 
Po spuštění regionálního dopravního systému 
PID Lítačka již nebudou muset cestující aktivovat 
dlouhodobé časové kupóny PID zakoupené na e-shopu 
ve validátorech ve stanicích metra. Provoz validátorů 
bude ukončen. Automaticky budou validovány  
a přeneseny do nového systému i všechny kupóny 
PID, které byly zakoupeny před spuštěním a ještě 
neproběhla jejich aktivace na validátorech. Ověření 
platnosti stávajících dlouhodobých kupónů PID je možné 
na stránkách pid.litacka.cz, na přepážkách DPP, ve 
Škodově paláci nebo u řidičů příměstských autobusů  
a u průvodčích ve vlacích PID. 

Jaké nosiče můžete využívat?
Pro dlouhodobé kupóny PID (s platností 30 až 365 dní)
• Stávající i nově vydaná karta Lítačka

• In Karta ČD 

• Bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard 

• Opencard (s možností nákupu kupónů PID do 31. října 2018)

• Papírový časový kupón PID platný ve spojení  
s Průkazkou PID nebo platným průkazem ISIC 

Pro jednotlivé jízdenky PID (platnost až 3 dny)
• Mobilní aplikace PID Lítačka  

• Papírové krátkodobé jízdenky PID zakoupené v prodejních 
automatech, v trafikách, na pokladnách ČD, na prodejních 
místech DPP, u řidičů autobusů, v tramvajích linky 18 
pomocí bezkontaktní bankovní karty (1) 

• SMS jízdenky (2) 

Kde můžu získat Lítačku? 
Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz nebo expresně 
ve Škodově paláci na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1. 
Další místa vzniknou v roce 2019 i ve Středočeském kraji. 

Lítačka na In Kartě ČD
Máte již In Kartu ČD? Cestujete často vlakem a integrovanou 
dopravou v Praze a Středočeském kraji? Svůj platný kupón 
PID si můžete převést z Lítačky také na In Kartu ČD (3)  
a cestovat MHD po Praze a příměstskou dopravou PID ve 
Středočeském kraji jen s In Kartou ČD. Využívejte navíc 
atraktivní slevy a nabídky benefitních programů PID Lítačka 
a In Karty ČD. 

Lítačka na bankovní kartě 
Lítačku si můžete nově nahrát na bezkontaktní 
bankovní kartu Visa a Mastercard. Stačí v e-shopu pid.
litacka.cz zaregistrovat bankovní kartu a nahrát vaši 
fotografii ve správném formátu, po zakoupení kupónu 
PID můžete cestovat po Praze a Středočeském kraji jen  
s bankovní kartou. 

Změna nosiče 
Informace o kupónu PID nejsou uloženy na samotném nosiči, 
ale v centrální databázi, v případě potřeby tak můžete 
snadno převést dlouhodobý kupón PID na jiný nosič,  
a to na e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách DPP  
a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze.

Jak nahrát kupón na In Kartu ČD  
nebo bezkontaktní bankovní kartu
Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách 
DPP a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze. 

Kdy bude kupón aktivní? 
Kupón pro dlouhodobé jízdné (30 až 365 dní) se po 
zakoupení na přepážkách aktivuje okamžitě a po 
zakoupení na e-shopu za 60 minut nebo v termínu, 
který si zvolíte – stejně jako na Lítačku, In Kartu ČD nebo na 
bankovní karty si budete moci nahrát kupón PID s předstihem  
až 60 dní. 

Mobilní aplikace PID Lítačka
Nová mobilní aplikace PID Lítačka pro vás vyhledá nejrychlejší 
spojení a nejvýhodnější cenu jednotlivých jízdenek PID. 
Jízdenky nejsou platností omezeny pouze na území pásma 
P v Praze. Oproti SMS jízdence lze s mobilní aplikací PID 
Lítačka cestovat vlakem PID ve všech pásmech v Praze  
i Středočeském kraji.  

Co nabízí nový e-shop
Kromě nákupu dlouhodobých kupónů PID  
nový e-shop pid.litacka.cz umožní 
• nákup kupónu PID dle vybraných pásem včetně přehledné 

kalkulace jízdného bez front na přepážkách

• registraci In Karet ČD a bezkontaktních bankovních karet

• nastavení upozornění na konec platnosti kupónu PID  
a nosiče prostřednictvím SMS nebo e-mailu

• změnu používaného nosiče během platnosti kupónu PID

• správu kupónů PID a nosičů přes jediný účet  
pro celou rodinu

Novinky pro studenty
Studenti s průkazem ISIC nově nebudou muset chodit na 
kontaktní místa prokazovat status studenta, stačí zadat 
údaje z průkazu ISIC a zakoupit zvýhodněný kupón PID  
v e-shopu pid.litacka.cz 

Nově

Nově

Nově

VÍCE MOŽNOSTÍ
pro jednoduché cestování 
Právě jsme pro vás spustili novinky regionálního 
dopravního systému PID Lítačka, který umožňuje 
cestujícím využívat veřejnou hromadnou dopravu na 
celém území Pražské integrované dopravy 
prostřednictvím elektronických časových kupónů 
PID nebo jednotlivých jízdenek PID. Platný 
kupón PID prokazuje cestující pomocí nosiče, ke 
kterým nově patří pro dlouhodobé jízdné také 
In Karta ČD a bezkontaktní bankovní karty Visa  
a Mastercard, pro jednotlivou jízdenku PID pak nově 
mobilní aplikace PID Lítačka. Jezdit tedy můžete  
i bez nutnosti pořízení karty Lítačka a bez návštěvy 
kontaktního místa nebo prodejního automatu. Vše lze 
jednoduše zařídit na e-shopu pid.litacka.cz

Co bude s Opencard?
Kupóny PID na stávajících kartách Opencard a Lítačka 
budou automaticky přeneseny do nového systému. Od  
1. září bude možné vyměnit zdarma jakoukoliv Opencard  
za novou Lítačku. Od 1. listopadu nebude možné na 
Opencard nahrát nový kupón PID, v tomto případě 
můžete požádat o novou Lítačku (k objednání online 
na stránkách pid.litacka.cz) nebo použít jako nosič  
In Kartu ČD nebo bezkontaktní bankovní kartu.

(1) V průběhu roku 2019 bude tato možnost rozšířena na všechny tramvajové linky. 
(2) Platí v pásmu P, neplatí v pásmech 0, B a ve vnějších tarifních pásmech  
a ve vlakových spojích. 
(3) Není možné použít In Karty první generace vydávané do 06/2015 a virtuální In Kartu  
v mobilní aplikaci Můj vlak.



Návrh statusů na sociální sítě 
regionální dopravní systém PID Lítačka  

 
*** 

 
 

 
Cestujte pohodlně po Praze a Středočeském kraji – nově Vám k tomu stačí pouze jedna karta! 
Díky regionálním dopravního systému PID Lítačka si můžete vybrat, zda si jízdné nahrajete na 
kartu Lítačka, In Kartu Českých drah nebo na platební kartu Mastercard nebo Visa. Více 
informací na www.pid.litacka.cz 
  
 
Jsou pro Vás při cestování po Praze a Středočeském kraji výhodnější krátkodobé jízdenky než 
dlouhodobé jízdní kupóny? Vyzkoušejte novou mobilní aplikaci PID Lítačka! Stačí vybrat kam 
chcete cestovat a aplikace Vám už Vám sama nabídne nejbližší spoj a optimální jízdenku – 
stahujte zdarma na App Store a Google Play. 
  
 
Využíváte pro cestování po Praze a Středočeském kraji dlouhodobé jízdní kupóny a aktivace u 
validátoru byla pro Vás vždy komplikace navíc? Díky novému eshopu www.pid.litacka.czuž 
k validátoru nemusíte! Zde si můžete z pohodlí domova koupit jízdní kupón, který Vám 
vyhovuje, a aktivovat ho už do 60 minut. 
  
 
Středočeský kraj je nyní Praze zase o trošku blíž! Díky novému regionálním dopravnímu 
systému PID Lítačka pro Vás bude cestování do hlavního města jednodušší. Dlouhodobé časové 
kupóny může snadno zakoupit prostřednictvím eshopu www.pid.litacka.cz a pro krátkodobé 
jízdenky využijte novou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou můžete zdarma stáhnout na App 
Store a Google Play. 
 

http://www.pid.litacka.cz/
http://www.pid.litacka.cz/
http://www.pid.litacka.cz/


Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka 
 

 

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici 

rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak  

k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je 

digitalizace a propojování systémů. 

 

 

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje 

konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které 

denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.  

 

Na co se můžete těšit?  

Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud 

Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou 

běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.  

Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, 

kteří cestují často vlaky ČD.  

 

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně 

jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách 

ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích 

metra.  

 

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit 

libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý 

kupón aktivovat  

k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím 

zaplacení. 

V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-

shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:  

- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;  

- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;  

- aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);  

- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;  

- změnit nosič během platnosti kupónu;  

- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své 

zaměstnance).  

 

Se spuštěním regionálního dopravního  systému PID Lítačka mají cestující k dispozici i novou 

uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma.  S aplikací PID 

Lítačka umožní cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut 

až na tři dny.  

 

http://www.pid.litacka.cz/


 

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní: 

 

- nakoupit jednorázové jízdné;  

- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);  

- přeposlání jízdenky třetí osobě;  

- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;  

- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;  

- přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité navigace na tato parkoviště.  

 

 

 


