
 
 

ROZHOVOR S AUTOREM PROJEKTU ,,TEAM-BEER BIKE BRATISLAVA” 

 

Přinášíme rozhovor s autorem projektu panem Lukášem Krňoulem, 

který nám poskytl prostor pro zodpovězení nejčastějších otázek našich 

uživatelů, ohledně velmi zajímavého projektu, který je nyní otevřen 

pro financování na naší platformě INVESTER. 

 

  
Lukáš Krňoul, autor projektu 
 
 
Kdy a jak vás napadla myšlenka provozování vlastního Beer-bike v 
Bratislavě? 
 
K myšlence provozování Beer-Biku v Bratislavě mě přivedla vlastní zkušenost s tímto 

Bikem a to v Budapešti a poté v zemi, kde se myšlenka Beer-Biku zrodila a to v 

Amsterdamu. Stal jsem se fanouškem tohoto konceptu. Po zjištění, že tato atrakce 

dosud nenašla své místo v Bratislavě má volba s představením tohoto unikátního 

konceptu byla více než jasnou. 

 

 
Co je to Beer-bike? Jak jste vybral konkrétní stroj, který chcete provozovat? 
 
 

Beer-bike je speciální vozidlo, které je určené pro 6-18 osob. Toto speciální kolo je 

poháňeno lidským přičiňením a spojuje 2 zdánlivě  nespojitelné věci, tedy šlapání a pití 

piva či jiného nápoje. Personál je složen z řidiče, který nešlape, pouze řídí a vybírá trasu 

a také barmanky/barmana, kteří zajišťují pitný režim. Kolo je využíváno primárně  jako 

nevšední turistická zážitková aktivita pro návštěvníky, kteří mohou poznat například 

historické centrum Bratislavy a spojit dohromady jak fyzickou aktivitu, tak pití piva či 

jiného nápoje. Jedinečnost spočívá v uspokojení  primárně  turistů, kteří tak jako všude 

na světě chtějí objevovat historická místa, která jdou ruku v ruce s gastronomickým 



zážitkem. Unikátní koncept skloubí obojí dohromady. 

 

Beer-Bike pro Bratislavu bude vyroben ve Španělsku, kde se podobné stroje vyrábějí již 

několik let. V této továrně bylo vyrobeno více jak 17 Beer-Biků, které úspěšně fungují po 

celém světě. Beer-Bike v Bratislavě bude plně pojištěn a vztahuje se na něj dvouletá 

záruka. 

 

 
Beer-bike Španělské výroby, stejný model bude k dispozici i pro Bratislavu. 

 

 
Máte za sebou nějaké podobné projekty jako je Beer-bike? Pokud ano, 

uvedete nám jaké? 

 
Jedná se o můj první projekt, avšak pevně věřím, že mé dlouholeté zkušenosti (10+) na 

pozici Operation F&B a PR manager v UK, Austrálii, UAE a Turecku mě dávají nespornou 

výhodu při představení konceptu Beer-Bike Bratislava, ať už z marketingového hlediska, 

či získávání a udržování vztahu s klienty. Momentálně žiji v Bratislavě již 18 měsíců a 

část této doby jsem věnoval přípravě veškerých legislativních kroků a samozřejmě 

taktéž výběru samotné trasy. Učinil také řadu nezbytných kroků, které mi dávají jistotu z 

hlediska samotného provozu Beer-Biku. 

 
Pro jakou cílovou skupinu je Beer-bike v Bratislavě určen? Budete 

nabízet i nealkoholické nápoje? 
 

Strategicky ideálně položené místo pro denní a večerní provoz Beer-Biku                                   

( Hviezdoslavovo náměstí ) mi umožňuje využít Beer-Bike následovně: 

 

V době od 10.00 - 17.00 zaměření na “běžného turistu” včetně rodin a to s možností 

přípravy 3-4 nealkoholických koktejlů – Beer-Bike bude vybaven funkčním minibarem. 

 

 

 



V době od 17.00 -22.00 bude Beer-Bike připraven pro “Party” skupinky, které rádi 

konzumují pivo. Mezi tyto skupiny budou patřit například rozlučky se svobodou, team 

building pro firmy, či soukromé oslavy. 

 

Máte již vymyšlené trasy, které by byly vhodné pro Beer-bike? 

 

Kolo Beer-bike je přizpůsobené k jízdě po městských i pěších komunikacích. Díky tomu 

bude jízda Beer-bikem po Bratislavě  opravdovým zážitkem pro každého. Během 

plánované 1h 20min dlouhé vyjížďky Vás Beer-bike vezme podél nábřeží Dunaje a 

známé dominanty Bratislavy - UFA, dále budete mít možnost projet křížem krážem 

Staré město, udělat si 2 krátké přestávky a ochutnat v případě zájmu další místní nápoje 

v historických prostorách. Mezi nejzajímavější bude patřit výjezd na Bratislavský hrad, 

který si budete moci sami projít při 15minutové přestávce. 

 
Budete v budoucnu chtít nějak expandovat v oboru zážitků pro turisty? 
Pokud ano jak a v čem? 
 

Ambicí bude uvedení Beer-Bike č.2. Mezi hlavní cíl patří uvedení našeho konceptu na 

zahraniční trh, kde vidím další možnosti na trhu. Jako sekundární cíl bude uvedení Retro 

motorek-mopedu pro Bratislavu. 

 

 
Budete nabízet i jiné produkty či služby kromě  jízdy a konzumace piva? 
 

Merchandising pro Beer-Bike bude zahrnovat možnost filmovaní samotné jízdy na 

kameru Go Pro, dále pak osobní potisk trička, škola čepování piva. Na přání také 

profesionální fotograf či kameraman.  Jako rozdílovou službu považuji v nabídce 

kvalitně zpracované “Snack menu” - zákazník si průběhu jízdy muže před objednat 

výtečné jídlo a to mít po příjezdu ihned připravené. 

 
Máte již zajištěn rezervační online systém? 
 

Ano, Beer-Bike Bratislava bude využívat stejný rezervační systém jako úspěšně  využívá 

jeho český partner Original Prague Beer Bike, zainvestovaný na platformě  INVESTER. 
 
 

Máte na Slovensku EET? 

 

Elektronizaci tržeb na Slovensku zajistí takzvaná virtuální registrační pokladna, což je 

aplikace, která umožní evidovat tržby přes internet. 

 

 

 

 
Jaké pivo budete točit? Kolik tohoto lahodného moku je připraveno na 
jednu jízdu? 
 
 
V současné době  je připravena spolupráce se středně  velkým soukromým pivovarem, 



který zajistí vše co se týká kvality piva. Jelikož  Beer-Bike Bratislava pojme až 18 
pasažérů, bude pro takto početnou skupinu připraven 50l sud, který uhasí žízeň  všech 
pasažérů. Pro menší skupinku bude připraven sud s kapacitou 30l. 
 
 

Kde jste se dozvěděl o možnosti získat kapitál na platformě INVESTER? 
 
Platforma INVESTER, mne zaujala již  minulý rok, a to díky úspěšnému zainvestování 

dvou Beer-Biků fungujících v Praze. Po úspěšném vyřešení legislativní otázky v 

Bratislavě jsem se rozhodl využít INVESTRU a jeho zkušeností ať    již  s naplánováním 

provozu samotného Beer-Biku tak i představení projektu pro potenciální investory. 

Věřím, že díky platformě INVESTER a mého know-how bude tento projekt úspěšně  

fungovat a rozrůstat se do dalších měst. 

 

 

Za naší platformu INVESTER Vám děkujeme za rozhovor, a přejeme hodně štěstí 

při realizaci tohoto projektu. 

 

 


