
 

Dojíždějte po Svojeticích a okolí pohodlně – s novou přepravní službou Citya 

Zaregistrovali jste už v ulicích Svojetic moderní minivany s tmavě-modrým logem? Od července vozí 

místní jak do práce, tak na nákupy nebo za zábavou. Svojetice se totiž stali jedním z prvních českých 

měst, kde byla spuštěna služba přepravy na vyžádání s názvem Citya. Jak tato služba funguje? A proč 

může být dopravou budoucnosti? Tak honem nasedat, bude to jízda! 

Jednodušeji to už nejde – ať už objednáváte službu sobě, nebo někomu jinému 

Citya je inovativní dopravní služba, která by na první pohled mohla připomínat taxi: přes aplikaci si 

objednáte jízdu, za několik minut vás vyzvedne řidič a 

vezete se až do cíle. Na druhý pohled ale zjistíte, že od 

klasického taxíku má Citya celkem daleko – protože je 

mnohem chytřejší, udržitelnější a dostupnější. O tom ale 

až za chvíli. 

Po objednání jízdy vás aplikace Citya nasměruje na 

virtuální zastávku: místo nejdále 100 metrů od vás. Do 20 

minut vás na virtuální zastávce vyzvedne komfortní 

minivan, pravděpodobně i s dalšími pasažéry, kteří zrovna 

míří vaším směrem. Vystoupíte pak jen pár kroků od 

vašeho cíle. Jízdu ale můžete objednat i pro někoho jiného 

– a třeba ani nemusí mít chytrý telefon. Stačí ho jen navést na virtuální zastávku, odkud ho už řidič 

vyzvedne.  

Novinka, kterou se vyplatí zkusit  

Na rozdíl od MHD, se Citya umí jednoduše přizpůsobit vašim plánům a potřebám. Svézt se můžete, 

když zrovna potřebujete, kam právě potřebujete i bez vlastního auta. Jízdy jsou navíc rychlé a 

spolehlivé. Řidiče můžete sledovat přímo v aplikaci a vyhnout se tak zpoždění. Díky sdíleným jízdám 

šetří Citya jak emise, tak vaši peněženku. Jízda by vás neměla vyjít dráž než jedno kafe. Teď dokonce 

služba funguje až do odvolání zcela zdarma. 

Citya, doprava budoucnosti? 

Aplikaci si během měsíce stáhlo už víc jak 1300 lidí. První pasažéři ze Svojetic službu zkoušeli nejen ze 

zvědavosti, ale i s vidinou snazšího dojíždění.  Minivanem se rychle dopraví z domova až na nádraží, 

odkud pak pohodlně pokračují až do Prahy. ,,Konečně pro jednou nemusím řešit, jestli bude u nádraží 

zrovna volné parkovací místo,” říká jeden z prvních svojetických zákazníků.  

Mnozí službu využívají i na flexibilní přesuny po městě, ať už je potřeba odvést děti na kroužek nebo si 

rychle zajít na úřad. ,,Je to takhle opravdu pohodlné a hlavně jednoduché. Dojíždění v 21. století už 
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vůbec nemusí být problém. Myslím, že se doprava na vyžádání brzy 

stane novým oblíbeným způsobem přepravy – a doufám že nejen ve 

Svojeticích”, usmívá se starostka Svojetic, paní Vedralová, která se už 

svezla hned několikrát. 

Jak se svézt s Cityou ve Svojeticích 

Minivany Citya jezdí od pondělí do pátku, vždy mezi 7. a 19. hodinou. V 

sobotu se můžete svézt taky, a to od 10. do 18. hodiny. Momentálně 

Citya pokrývá Svojetice a okolí Říčan, přesnou lokalitu naleznete vždy 

přímo v aplikaci. A protože je teď služba úplně zdarma, lepší příležitost 

zažít dopravu budoucnosti na vlastní kůži ve Svojeticích ještě asi nebyla. 

Stačí si jen stáhnout aplikaci a objednat svou první jízdu. 

 

 

 

 


