
REVOLÚCIA V ZÁSOBOVANÍ PEŠEJ ZÓNY  
 

CYKLOKURIÉR ŠVIHAJ ŠUHAJ s.r.o. 
ŠIMON KROŠLÁK 



JE JASNÉ, ŽE SME EKOLOGICKÍ 

Cyklokuriérske služby 

•  Etablované na Bratislavskom trhu od roku 2009 
 
• Úspešne fungujú vo väčšine svetových metropol 
 
• Absolútne najefektívnejšie na krátke a stredne 
dlhé vzdialenosti 
 
• 100 % ekologická preprava zásielok 
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LOGISTIKA A UDRŽATEĽNÝ PRÍSTUP 

EKO2 = ekologický aj ekonomický efekt 
 
Každý kuriér, dokonca aj ten, čo jazdí so 
spaľovacím motorom šetrí životné prostredie, 
peniaze i čas. 
Cyklokuriér je z pohľadu ekológie  najšetrnnejší 
a emisie (CO2 aj NO2) tu idú na takmer 0 
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Limity 

• Bežný cyklokuriér je 
limitovaný objemom  ruksaku 
35 litrov a váhou 15 až 20 kg 
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Pešia zóna 

• Bežný cyklokuriér je 
limitovaný objemom  ruksaku 
35 litrov a váhou 15 až 20 kg 

• voľbou špeciálnych typov bicyklov sa preprava tovaru 
dostáva na úplne inú úroveň 

• spektrum tovaru, ktorý je možné prepraviť na bicykli sa 
značne zväčšuje   

• Nový potencionálny trh                                                                     
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Pešia zóna 

• Aké tovary smerujú do pešej zóny a z pešej zóny? 



JE JASNÉ, ŽE SME EKOLOGICKÍ 

Pešia zóna 

• Aké tovary smerujú do pešej zóny a z pešej zóny? 

• Administratíva  
• obchodná korešpondencia  
• dokumenty 
• kancelárske potreby 
... 
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Pešia zóna 

• Aké tovary smerujú do pešej zóny a z pešej zóny? 

• Galérie, divadlá 
• Príležitostné podujatia 

• Kulisy 
• Zvuková a svetelná technika 
... 



JE JASNÉ, ŽE SME EKOLOGICKÍ 

Pešia zóna 

• Aké tovary smerujú do pešej zóny a z pešej zóny? 

• Maloobchod  
• suveníry 
• textil 
• Knihy 
... 
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Pešia zóna 

• Aké tovary smerujú do pešej zóny a z pešej zóny? 

• Gastronomické prevádzky  

• Zásobovanie spotrebným 
tovarom všetkého druhu 
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bicykli? 
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Súčasný stav 

• vjazd autám povolený od 6:00 do 9:00 
 
• väčšina prepráv je nahustená v krátkom časovom 
intervale  
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Dôsledky  



PREPRAVA TOVAROV DO CENTRA MESTA 
DNEŠNÝ STAV 

periféria centrum mesta 
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Riešenie? 

• Potenciál nahradiť až 50 % prepráv v centre mesta kargo 
bicyklami  
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PREPRAVA TOVAROV DO CENTRA  
TREND : URBAN LOGISTIKA 

EMISSION 

centrum mesta periféria 



SME PRESVEDČENÍ, ŽE V CENTRE MESTA  

SME SCHOPNÍ PREPRAVOVAŤ BEŽNÉ NÁKLADY 

S NULOVÝMI EMISIAMI 

Spoločná iniciatíva 2 subjektov, ktorým záleží na zdravom 
životnom prostredí, nielen historickej časti Bratislavy - Starého 
Mesta: 

 

 

Pre túto našu iniciatívu sme našli podporu aj u orgánov 
samosprávy 

• Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

• Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 

 

VŽDY SA DÁ VIAC UROBIŤ SPOLUPRÁCOU  



Výhody navrhovaného riešenia 

1. Úspory na opravy ciest v pešej zóne 
plne naložený kargobajk váži maximálne 250 kg v 
porovnaní s plne naloženou dodávkou, ktorá váži viac 
ako 2000 kg 
 

2. Minimálne obmedzenie chodcov v pešej zóne 

 šírka kargobajku je cca 100 cm, priemerná rýchlosť je 
okolo10 km/hod. 

Benefity 



Výhody navrhovaného riešenia 

 

3. Tichá prevádzka, nulové emisie  

 žiadne ohrozenie hlukom obyvateľov alebo návštevníkov 
pešej zóny a nulové znečistenie ovzdušia sú hlavným 
prínosom projektu 
 

4. Lacné, efektívne, trendové až „(r)evolučné“ riešenie 

 toto riešenie svojou finančnou nenáročnosťou umožňuje 
rýchlu náhradu za starý spôsob zásobovania autami, čo 
umožní „(r)evolúciu“ zásobovania 

Benefity 



 
 
 

MY SME 
PRIPRAVENÍ. 

  
A čo ďalej ? 

https://www.facebook.com/svihajsuhaj

