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yklokuriérska služba s chytľavým ná-
zvom Švihaj Šuhaj vznikla v Bratislave 
v roku 2009. Bol to vlastne prenos myšlien-
ky z Budapešti, kde nadšenci už dlhšie do-
ručovali zásielky výhradne ekologicky, te-
da na bicykloch pod maďarskou značkou 
Hajtas Pajtas. Zakladatelia slovenskej fir-
my Gábor Bindics a Ferenc Viola, mimo-
chodom obaja žijú na Slovensku, sa už ve-
nujú iným projektom, ale projekt úspešne 
pokračuje aj po prevzatí značky väčšou 
kuriérskou spoločnosťou GO4.

DOBRÁ PRAX. Budapeštianska skúsenosť 
pomohla Bratislavčanom najmä v začiat-
koch. V maďarskej metropole si už vy-
skúšali, že cyklokuriérska služba je li-
mitovaná napríklad veľkosťou batoha, do 
ktorého sa zmestí len obmedzený počet 
zásielok s obmedzenou veľkosťou. Bicy- 
kel je najefektívnejším dopravným pros-
triedkom len na určitom území, ideálne 
v dosahu desiatich kilometrov. Na väčšie 

vzdialenosti už bude cyklokuriér len veľ-
mi ťažko konkurovať autokuriérom. Na 
druhej strane jeho výhodou je, že rýchlosť 
doručenia nezávisí od dopravnej situácie.
Keď sa rozhovoríme o momente prepoje-
nia dvoch značiek, obchodný riaditeľ Jo-
sef Ošlejšek hovorí‚ že vo firme GO4 mali 
cyklokuriérov už predtým. A hoci doručo-
vanie na bicykli bolo pre nich len dopln-
kovou službou, mali vlastne viac cykloku-
riérov ako pôvodná firma Švihaj Šuhaj. 
„Cyklista je vhodný logistický prvok naj-
mä pre pešiu zónu a širšie centrum mesta. 
Využívame prekládku z áut na bicykle na 
rozhraní pešej zóny. Biznis model, ktorý 
bol na začiatku veľmi romantický – rob-

Názov Švihaj Šuhaj je silNý, 
oslovuje, uchopí ho každý. 

FuNguje ako pozitívNy vírus

Víťaz súťaže Predaj sa s Profitom

Na bicykloch
Nezastaví ich dážď ani sneh, nespomalia ich dopravné zápchy. 
Menšie zásielky doručia do dvoch hodín a na cargo bicykloch odvezú 
pohodlne štvrťtonový náklad. Ľudia ich poznávajú podľa typických 
žltých dresov s nápisom Švihaj Šuhaj. Na ulici vzbudzujú sympatie 
a naplno bodovali aj v súťaži Profitu pre malé a začínajúce firmy.
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me všetko na bicykloch, sme doplnili aj 
o využitie áut, čo robí našu službu veľmi 
flexibilnou‚“ hovorí.
Aby neprišlo k omylu: GO4 je materská 
spoločnosť. Švihaj Šuhaj je od roku 2012 
jej dcérou. Genéza je pomerne jednodu-
chá. „Zatelefonoval mi väčšinový majiteľ 
Švihaj Šuhaj Michal Matys a na stretnutí 
načrtol predstavu o tom, že by sme cyklo-
kuriérsku službu prevzali. Ešte nikdy som 
sa s nikým tak rýchlo nedohodol,“ opisu-
je J. Ošlejšek. Švihaj Šuhaj potreboval vte-
dy nájsť niekoho, kto by rozvíjal obchod-
né meno a myšlienku, čo sa v GO4 páčilo 
a videli v tom príležitosť. „Myslím si , že pô-
vodní vlastníci môžu byť spokojní,“ uvá-
dza prevádzkový riaditeľ Šimon Krošlák.
Názov Švihaj Šuhaj je silný, oslovuje, 
uchopí ho každý, kto s ním príde po prvý 
raz do styku. „Je ako pozitívny vírus,“ hovo-
rí J. Ošlejšek. Názov dodal službe „šmrnc“ 
a vyslal priateľský signál verejnosti.
Denne je v teréne osem až desať cykloku-

riérov v Bratislave a jeden v Košiciach. 
Služby GO4 a Švihaj Šuhaj majú spoločný 
dispečing, obe firmy majú aj spoločné eko-
nomické oddelenie, administratívu a de-
lia sa o priestory.

BEZPEČNOSŤ NA CESTE. Jazdu na bicyk-
li po Bratislave mnohí prirovnávajú k ad-
renalínovému športu. Š. Krošlák‚ ktorý 
funguje sám ako kuriér‚ oponuje. Tvrdí, 
že nejde o extrémne nebezpečnú aktivi-
tu‚ hoci byť cyklistom v hlavnom meste 
je niekedy ťažké. Metropole chýba cyklis-
tická infraštruktúra – cyklistické chod-
níky a pruhy sú slabo prepojené a je ich 
málo. Pohyb bicykla medzi autami nie je 
vždy ideálny. Medzi šoférmi sa nájdu aj 
arogantní, ktorí dokážu cyklistu v pre-
mávke ohroziť. Na druhej strane aj cyk-
lista môže k bezpečnosti prispieť naprí-
klad tým, že bude viditeľný a nebude ro-
biť prudké a neočakávané pohyby.
Šimon najazdí v premávke denne desiat-
ky kilometrov. Robí to už niekoľko rokov 
a okrem pár menších kolízií nemal vážnej-
ší problém. Vníma, že ohľaduplnosť vodi-
čov sa postupne zlepšuje. Cyklistov v pre-
mávke pribúda a čím ich je viac, tým viac 
ich vodiči vnímajú a počítajú s nimi ako 
s účastníkmi cestnej premávky. „Nájde sa 

od samosprávy by kuriéri potrebovali, aby 
sa jedNozNačNe prihlásila k ekologickému 
rieŠeNiu doručovaNia v ceNtre a peŠej zóNe
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šofér, ktorý pokazí deň hlúpym manév-
rom, ale väčšinou je to v pohode. Musíme 
sa naučiť vzájomnému rešpektu,“ hovorí 
Š. Krošlák.
Pohyb bicykla po pešej zóne je v Bratisla-
ve povolený i nepovolený. Na zhruba po-
lovici vjazdov do pešej zóny je dopravným 
značením vjazd povolený a na druhej po-
lovici značky vjazd bicyklov zakazujú. Na 
webových stránkach mesta je uvedené, že 
cyklisti do pešej zóny vstúpiť môžu, nema-
li by sa však pohybovať rýchlosťou nad 20 
kilometrov za hodinu. „Pri každej príleži-
tosti apelujem na „šuhajov“, aby boli voči 
chodcom ohľaduplní. Snažíme sa pešiu 
zónu obchádzať a vstupovať do nej len pri 
doručovaní alebo preberaní zásielky, ale 
keďže mestom už dlho sľubovaný nultý 
okruh okolo historického centra stále nie 
je dokončený, úplne sa jej vyhnúť nedá‚“ 
vysvetľuje Šimon.

V I AC S LU Ž I E B . Takmer každé väčšie 
mesto v západnej Európe už koketuje 
s myšlienkou rozširovania cyklokuriér-
skych služieb. Pritom treba rozlíšiť doru-
čovanie bežných ľahkých zásielok, ako 
sú dokumenty a malé balíčky‚ a tých väč-
ších či ťažších v rámci zásobovania pre-
vádzok v pešej zóne.
Kým prvá línia je už rozšírená, druhá sa 
ešte len formuje. Viditeľná je najmä pri 
používaní nákladných bicyklov. V tomto 
ohľade je Bratislava vďaka firme Švihaj 
Šuhaj na špici. „Na konferenciu o mestskej 
cyklologistike v Holandsku sme predvlani 
odchádzali s tým, že tam budeme zbierať 
inšpirácie. Zistili sme však, že inšpiráciou 
pre mnohých sme práve my. Angličania, 
Nemci i Luxemburčania sa vypytovali 
nás, nie naopak‚“ spomína J. Ošlejšek.
„V zásobovaní pešej zóny či donáške jed-
la – to sú služby, ktoré sme už otestovali 
– sme najďalej. V západnej Európe už po-
dobné koncepty skúšajú‚ v strednej Euró-
pe sme zatiaľ jediní. Expresní cyklokurié-

ri sú v Budapešti, Viedni, Prahe i vo Var-
šave, nikde však nefunguje zásobovanie 
pešej zóny,“ konkretizuje.
Ponúka sa otázka možnej expanzie Švi-
haj Šuhaj do iných stredoeurópskych met-
ropol. „Pozeráme sa tým smerom a prvé 
kontakty už máme za sebou‚“ prezrádza 
J. Ošlejšek. Pripomína však aj dôležitosť 
spolupráce s mestskými samosprávami‚ 
ktorá je pre ich fungovanie v centrách al-
fou a omegou. „Naším záujmom je rozšíre-
nie pôsobnosti, ale predovšetkým nám ide 
o Bratislavu. Toto mesto má ideálnu veľ- 
kosť na otestovanie a vývoj nových slu-
žieb. Preto sa snažíme rokovať s magistrá-
tom a Starým mestom napríklad o umiest-
není prekladiska alebo o úprave pravidiel 
zásobovania. Myslíme si, že keď sa to po-
darí v Bratislave, budeme ľahšie presvied-
čať inde,“ mieni Š. Krošlák.
Nové služby už v Bratislave ponúkajú, 
ale zatiaľ iba v akomsi beta mode. Nema-
jú ešte logistický medzisklad, ktorý je ne-
vyhnutný, aby obmedzili vjazd áut do pe-
šej zóny. Fungovať by to malo tak, že sem 
privezú tovar dodávky od rôznych dodá-
vateľov, kde ho roztriedia podľa adresá-
tov a následne rozvezú cargo bicyklami, 
prípadne elektromobilmi. Ušetrilo by to 
množstvo jázd‚ zásobovanie by bolo ekolo-
gickejšie a menej vtieravé.
Spolupráca so samosprávou je potrebná 
napríklad aj preto‚ aby sa vyjasnili pod-
mienky vstupu do pešej zóny. Treba zosú-
ladiť politickú vôľu so záujmami verejnos-
ti. „Nepomohlo by nám, keby v súvislosti 
s nákladnou cyklodopravou vznikli nega-
tívne nálady. Bratislavu používame ako la-
boratórium na dopracovanie know-how, 
ktoré vzniká. Zatiaľ sme v Európe na špici‚ 
ale je to beh na dlhú trať a vyžaduje si veľa 
rokovaní,“ pripomína J. Ošlejšek.

ČÍM PRISPEJE SAMOSPRÁVA? Od samo-
správy by potrebovali, aby sa jednoznač-
ne prihlásila k ekologickému riešeniu 
doručovania malých i väčších zásielok 
v centre a pešej zóne. Zásobovanie pešej 
zóny teraz obstarávajú veľké dodávky, ba 
aj nákladné autá‚ ktoré nielenže ohrozu-
jú chodcov, ale aj likvidujú dlažbu. „Ro-
bili sme prepočty a vyšlo nám, že jeden 
cyklokuriér ochráni životné prostredie 
o minimálne 2400 kilogramov CO2 roč-
ne. Toto číslo nie je žiadna zelená ideo-
lógia, je to fakt. Nehovoriac o obťažova-
ní hlukom, spalinami a zaberaním ve-
rejného priestoru‚“ vyratúva Š. Krošlák. 
Podpora ekologickej dopravy v pešej 

aNgličaNia, Nemci 
i luxemburčaNia sa eŠte 
NedávNo iNŠpirovali od 
Nás. v zásobovaNí peŠej 
zóNy a doNáŠke jedla sme 
Najďalej

joseF  
oŠlejŠek  

42
Má titul MBA, bol 
vo vrcholovom 
manažmente viacerých 
spoločností. 
V súčasnosti je 
riaditeľom kuriérskej 
spoločnosti GO4 
a obchodným 
riaditeľom Švihaj 
Šuhaj.

ŠimoN  
kroŠlák  

28
Vyštudoval humánnu 
geografiu na 
prírodovedeckej 
fakulte UK. Začínal 
pracovať ako 
špeditér, neskôr 
autokuriér a potom sa 
stal cyklokuriérom. 
Podľa jeho slov mu to 
úplne zmenilo život. 
Dnes je prevádzkovým 
riaditeľom Švihaj 
Šuhaj.
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cyklista je vhodNý logistický prvok Najmä pre 
peŠiu zóNu a ceNtrum. využívame prekládku 
z áut Na bicykle Na rozhraNí peŠej zóNy

zóne je podľa neho stále neoficiálna, 
akoby skrytá.
Aj bohumilé projekty potrebujú na fungo-
vanie peniaze. V tomto ohľade má Sloven-
sko ešte malé skúsenosti. Na príklade bi-
kesharingu (požičovne mestských bicyk-
lov), ktorý slúži vo viacerých európskych 
mestách, vidno, že aktivity možno finan-
covať rôznymi spôsobmi. Mesto môže po-
skytnúť licenciu súkromníkovi, angažo-
vať sa môže tretí sektor. Neexistuje jediný 
model, každé mesto si našlo svoj. „Rovna-
ko aj my teraz iba hľadáme, ako by mohla 
fungovať spolupráca s mestom, aké nákla-
dy sú nevyhnutné a aké zdroje by sa mali 
nájsť. Musíme začať v malom a veci si od-
skúšať. Vieme napríklad, že pre reštaurá-
cie, kaviarne a kluby by cyklodoprava to-
varu mohla znamenať úspory. Vieme, koľ-
ko ich doručovanie stojí a hľadáme model, 
ktorý im rovnakú službu ponúkne za me-
nej a navyše ekologicky,“ hovorí Š. Kro-
šlák.

Doručovanie tovaru na bicykloch si nevy-
žaduje veľké vstupné investície. Cargo bi-
cykel síce nie je lacný, ale stále je niekoľ-
konásobne lacnejší ako dodávka. Okrem 
toho údržba a prevádzka stoja len zlomok 
z ceny servisu auta. Prekladisko nemusí 
byť supermoderný sklad, dajú sa použiť 
napríklad lodné kontajnery alebo na pre-
kladanie možno využiť suterény starších 
budov, ktoré sú často prázdne. „O tom všet-
kom musíme uvažovať a posudzovať‚ čo 
sa dá a čo sa nedá. Skúsenosti s tým ešte 
nemá nikto, takže sme pionieri. Nemáme 
možnosť zájsť si do nejakého mesta a ob-
zrieť si‚ ako to funguje‚ preto si optimál-
ny model musíme nájsť sami. Poznáme 
len niekoľko štúdií, ktoré upozorňujú, že 
bicyklom sa nedá na sto percent vylúčiť 
automobilová doprava z centier‚“ vysvet-
ľuje J. Ošlejšek. Ale predstava je taká, že 
keď už auto do pešej zóny vstupuje, nech 
je to efektívne. „Teda nie tridsať vjazdov 
dodávok, z ktorých každá odvezie jednu 
debničku, ale iba jeden vjazd‚ pri ktorom 
dodávka distribuuje tovar pre viacerých 
klientov.“

TUŠENÝ POTENCIÁL. Podľa výskumov 
možno cargo bicyklami v centrách miest 
prepravovať od päťdesiat do 70 percent 
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tovarov. „Prikláňame sa skôr k 50 per-
centám, aj keď to nemáme otestované. 
Je však málo vecí, ktoré sa kvôli hmot-
nosti alebo rozmerom nedajú previezť na 
bicykli. Najmodernejšie cargo bicykle sú 
schopné odviezť náklad do 450 kilogra-
mov,“ prezrádza Š. Krošlák.
Vo firme Švihaj Šuhaj veria, že vďaka spolu-
práci s mestom vybudujú v Bratislave prvý 
medzisklad, kde by mohli prekladanie to-
varu testovať a overiť si efektívnosť a racio-
nalitu tohto riešenia. „Potenciál tušíme,“ 
hovorí J. Ošlejšek. Cyklokuriéri sú nadšen-
ci. Kto chce túto prácu robiť, musí to naozaj 
chcieť. Na prvý pohľad je to idyla. „Vozím sa 
na bicykli a ešte mi za to aj platia,“ myslia si 
mnohí. Treba si však uvedomiť, že kuriér je 
na bicykli každý deň osem až desať hodín 
a najazdí desiatky kilometrov v každom po-
časí a v každom ročnom období. Nie každý 
to zvládne. Na druhej strane‚ viacerí „šuha-
ji“ v minulosti robili dobre platenú kance-
lársku prácu, ale povedali si dosť. Dá sa po-
vedať, že na bicykli podstúpili psychické 
ozdravenie. Väčšina cyklokuriérov služby 
Švihaj Šuhaj, vlastne takmer všetci, má vy-
sokoškolský titul.

takmer každé väčŠie mesto v západNej európe 
už koketuje s myŠlieNkou rozŠirovaNia 
cyklokuriérskych služieb
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