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15. května 2020  

http://www.youtube.com/watch?v=-2OrhfG2X1E


DEPOT.BIKE Praha:    Jak projekt vznikal?  





DEPOT.BIKE Praha:  Logistiky se nechaly přesvědčit  



DEPOT.BIKE Praha Florenc  Otevřeno pro pilotní provoz  

říjen 2020  

listopad 2020  



DEPOT.BIKE:  Co nabízí Depo pro elektrokola?   

říjen 2020  

listopad 2020  

Zabezpečení prostoru  

Manipulaci pro dodávky  

Nabíjecí a servisní stanici  

Zázemí pro kurýry  



DEPOT.BIKE:  Co jsme se naučili v pilotním provozu   

říjen 2020  

listopad 2020  

● Praha je vhodná pro doručování na elektrokolech, i když zde v podstatě neexistuje potřebná 

vyhrazená infrastruktura pro dopravu na kole. 

 

● Díky úspěchu projektu začala cyklo-logistika zajímat i další hráče.   

Jak ze sektoru dopravců tak ze silného retailu a e-tailu.  

 

● Může započít diskuse pražských politiků nad omezením vjezdu nákladních automobilů do centra 

města.  Bratislava - za vjezd se platí 4000€ /rok, Brno plánuje od 2022 za vjezd vybírat až 73 tisíc 

Kč ročně.  

 

● Doručovat se dá v centru, nebo i do širšího centra.   

Elektrokolo garantuje dojezd min. 60 km, průměrný denní nájezd je 25 km.  

 

● Za 6 měsíců (i přes třeskutou zimu a bez dostatku lidí a kol) doručeno přes 30 000 zásilek a ujeto 

13 000 KoloKilometrů.  

 

● Město hodlá investovat další prostředky do této lokality a byla vybrána další na levém břehu 

Vltavy. 



Další Depo se plánuje otevřít letos na Andělu...  

říjen 2020  

listopad 2020  

Zabezpečení prostoru  

Bývalé parkoviště pod estakádou MO  

V jiných městech Česka zatím neznáme situaci.   

 

Magistrát města Brna deklaroval pronájem prostoru, ale zatím nemáme žádé zprávy.  



DEPOT.BIKE:  win-win-win strategie  

říjen 2020  

listopad 2020  

 

●Využití brownfields se snadnou dostupností a rekultivace lokality lidmi an kolech, ne auty. 

 

●Náklady na provoz minimální.  Depot.Bike spočítám při obsazení 8 logistikami ajko nákladově 

neutrální pro rozpočet město (z příspěvku na provoz se hradí náklady na zabezpečení, zázemí, 

správce a energie). Velmi jednoduchý setup díky instalaci skladového kontejneru / zázemí.   

 

●Logistiky neinvestují do pronájmů, ale do služby a do lidí.  

 

●Zákazníci oceňují když jim doveze zboží kurýr.  

V zahraničí je ochota připlatit za “eko” delivery. 

 

●Možnost rozšíření lokality o “Logistic Hub”, tedy  

možnost osobního vyzvednutí zásilek a drop-off 

pro zákazníky z okolí Depa.  

 

●Snadná implementace dalších dopravy v případě  

postoru (elektrické mini-vany, elektro-skútry..). 



Zajímá vás to? Spojme se!     

● Víme jak fungují Mikro Depa.   

● Umíme dodat nákladní elektrokola. 

● Servisujeme všechny typy 

elektrokol. 

● Umíme realizovat projekt 

CykloHubu ve vašem městě.        

 

  jakub@ekolo.cz         WhatsApp:  +420 777 797 009      


