S modernizací Lítačky skončí možnost využívání Opencard
V létě tohoto roku čekají na cestující v pražské a středočeské veřejné hromadné dopravě příjemné novinky, které zvýší jejich pohodlí
při platbě za jízdné. Lítačka nabídne nové možnosti nákupu jízdného a rozšíří se nabídka nosičů, na kterých jízdní kupon bude nahrán.
S modernizací celého systému virtuální Lítačky dojde zároveň k útlumu karty Opencard.

/zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 12. června 2018/
„ Od letošního prvního října již nepůjde nahrát nové časové kupony na kartu Opencard.
Cestující, kteří si před tímto datem zakoupili časový kupon, samozřejmě mohou s Opencard
dál jezdit, dokud jim kupon nevyprší. Nový si ale již nenahrají. Je to logický krok. Vyvíjíme
systém Lítačky, který se nám velmi osvědčil, a chceme proto již přistoupit k
definitivnímu ukončení provozu Opencard,“ komentovala dnešní rozhodnutí Rady hlavního
města Prahy primátorka Adriana Krnáčová.
V současné chvíli je v oběhu přes 240 tisíc karet Opencard z toho pouze 104 tisíc je
aktivních. Kartu Lítačku využívá zhruba 620 tisíc Pražanů. Od léta přibydou nové možnosti, jak se při kontrole v pražské MHD a ve
Středočeském kraji prokázat zaplaceným kuponem. Nově půjde dlouhodobé časové kupony nahrát také na platební karty Visa či
Mastercard a na In Kartu Českých drah. Cestujícím se tak podstatně rozšíří škála nosičů, na kterých budou moci mít kupony nahrané.
„ Karta Lítačka zůstává samozřejmě dále v platnosti. Pokud ji budou chtít její stávající držitelé používat i dále, nic se pro ně nemění.
Cestující, kteří používají nyní Opencard, si budou muset vybrat jeden z nabízených nosičů. Pokud si vyberou Lítačku, výměnu karty
poskytne město bezplatně, a to až do 30. září 2019,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel Operátora ICT, městské firmy, která systém
Lítačky spravuje a vyvíjí.
Pro veřejnost bude přes léto připravena komunikační kampaň, která bude cestující informovat o bezplatné výměně Opencard za další
nosiče kuponů.
Jaké novinky přinese systém virtuální Lítačky?
Nový regionální dopravní systém, který bude spuštěn v létě tohoto roku, zahrne nejen hlavní město, ale také Středočeský kraj. Pro
dojíždějící z tohoto regionu bude hlavním přínosem to, že budou moci pohodlně nakoupit jízdné na jednom místě a mít ho nahrané na
jednom nosiči dle svého výběru, ať už se bude jednat o Lítačku, platební kartu nebo In Kartu Českých drah. Cestující budou mít
možnost kupovat dlouhodobé časové kupony na měsíc až rok buď v novém e-shopu Lítačky, nebo osobně na přepážce. Díky nové
technologii ukládání údajů o jízdném v online systému již nebude nutné chodit kupon aktivovat k validátorům v metru. Kupony se
aktivují automaticky po jejich zakoupení na webu.
Pasažérům, kteří preferují jednotlivé jízdenky před časovými kupony, ulehčí cestování nová mobilní aplikace PID Lítačka. V mobilu si
budou moci vyhledat aktuální dopravní spojení a ihned zakoupit doporučenou jízdenku. Také bude možné si přes mobil zakoupit více
jízdenek a aktivovat je při nástupu do vozu.
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