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Pedál.
Ja osobne mám veľkú radosť z toho, že na Slovensku
je veľa aktívnych občanov, združení a organizácií,
ktorým leží na srdci rozvoj cyklistickej dopravy
a cykloturistiky. Svedčí o tom aj to, že som v nedávnej
dobe zaregistrovala niekoľko vysielaní, či už v rozhlase
alebo v televízii, ktoré určitým spôsobom propagovali
cyklistické akcie, aktivity ako aj dosiahnuté úspechy.
Jedným z takých bol napríklad rozhovor o projekte
„Bajkom k Tajchom“ z oblasti Banskej Štiavnice,
odvysielaný na Slovenskom rozhlase, či niekoľko
reportáží o podmienkach cyklistickej dopravy
a cykloturistiky na verejnoprávnej televízii v relácii
Televíkend (boli to napr. aktivity občianskeho
združenia Cyklokoalícia z Bratislavy, či prezentácia
Tankovej cyklotrasy na Turci v podaní Turčianskej
Bicyklovej skupiny JUS z Martina.) Tieto záznamy mi
dodávajú silu vytrvať. Aj tento časopis je dôkazom
neutíchajúcej snahy propagovať úspešné príklady
nielen zo zahraničia, ale hlavne zo Slovenska, ktorých
je neúrekom. Svedčia o tom či už novinky o budovaní
nových cyklotrás a cyklocestičiek v Bratislave, Trnave
a na Kysuciach v Bystrickej doline, povolenie vstupu
cyklistov do pešej zóny v Považskej Bystrici alebo aj
pekná súťaž „Do práce na bicykli“, ktorá sa organizovala
v niekoľkých slovenských mestách a o jej výsledkoch sa
môžete dočítať práve v tomto čísle. Veľmi inšpiratívne
vyznieva aj fotoreportáž z poľského mesta Gdansk,
ktoré je dôkazom toho, že aj v stredoeurópskych
mestách postkomunistických krajín sa darí budovať
a podporovať cyklodopravu.
Krásne čítanie počas dlhých sychravých večerov Vám
v mene redakcie želá
Soňa Šestáková
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nový cyklochodník.
Bratislava 8. novembra (TASR) – V bratislavskej mestskej
časti Ružinov pribudla nová cyklotrasa. Cyklisti sa môžu
tešiť na jednoduchší presun, avšak najmä na to, že sa
vyhnú frekventovanému priechodu cez Bajkalskú ulicu.
Nová cyklotrasa, dlhá 306 metrov, spája ulice Bajkalská s
Mlynskými Nivami a najmä s Prístavným mostom. Práve
cyklistickou lávkou na tomto moste sa veľa Bratislavčanov
prepravuje do rekreačnej časti na opačnej strane Dunaja
a v okolí jeho hrádze. “Cyklisti museli prechádzať cez
frekventovaný zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú
ulicu, čo nebolo bezpečné,” komentoval novú trasu starosta
Ružinova Dušan Pekár. Cyklisti idúci pozdĺž Bajkalskej dostali
lepšiu možnosť dostať sa na lávku Prístavného mosta popri
železničnej vlečke z ulice Mlynské nivy, kadiaľ cyklocesta
pokračuje popod Prístavný most. Príprava novej cyklotrasy
trvala niekoľko rokov a nebola jednoduchá. “Som rád, že
sa nám tento úsek cyklotrasy podarilo vybudovať. Aj keď
Bratislavčania preferujú autá, neznamená to, že budeme
ignorovať cyklistov. Práve naopak. Verím, že všetci budú
mať radosť a na jar, keď opäť vytiahnu bicykle z garáží a
pivníc, novú trasu ocenia,” dodal Pekár. Povrch cyklotrasy je
asfaltový, hotové je zvislé a vodorovné dopravné značenie, ale
aj navigačné pásy pre nevidiacich. Mestská časť Ružinov do jej
vybudovania investovala približne 73.000 eur.
http://www.hlavnespravy.sk/bratislava-nebezpecny-priechodcez-bajkalsku-nahradil-novy-cyklochodnik/45892/

Výstavba druhej etapy cyklochodníka na ulici Terézia
Vansovej by mohla odštartovať ešte v priebehu tohto
roka. Mesto Trnava realizovalo pred niekoľkými dňami
verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Víťaza
môže určiť po uplynutí zákonnej 16-dňovej lehoty
na prípadné odvolania ďalších účastníkov súťaže.
“Po vyhlásení výsledkov verejného obstarávania a
podpise zmluvy s dodávateľom stavebných prác by
výstavba mohla začať ešte v tomto roku. Samozrejme,
v závislosti od klimatických podmienok,” uviedol
vedúci odboru investičnej výstavby na Mestskom
úrade v Trnave Dušan Béreš. V prípade mimoriadne
priaznivých poveternostných podmienok by mohol
nový cyklochodník slúžiť Trnavčanom ešte v roku 2012.
Pravdepodobnejšia je však verzia, že projekt sa podarí
dokončiť v prvom štvrťroku budúceho roka.
Ulica Terézie Vansovej
Prvú časť 500-metrového cyklochodníka na ulici T.
Vansovej využíva verejnosť od novembra 2011. Druhá
etapa v dĺžke 700 metrov bude pokračovať po ľavej
strane v úseku od svetelnej križovatky VansovejBottova-Moyzesova po Zelenú ulicu pri železničnom
priecestí v smere do Kamenného mlyna.
Mesto v rozpočte predpokladalo s investíciou vo
výške 140-tisíc eur. Skutočné náklady však budú
pravdepodobne nižšie. Trnavská samospráva uvažuje v
blízkej budúcnosti podľa informácií trnava-live.sk aj s
vyznačením samostatných chodníkov pre cyklistov

je z Gerlachova do Tatranskej Polianky a tretia, posledná
etapa vedie z Tatranskej Polianky do Starého Smokovca,“
priblížila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v
Poprade Kristína Horáková. Dodala, že v rámci 1. etapy
Veľká - Gerlachov, sú pozemky z väčšej časti už majetkovo
právne vysporiadané. Po úplnom vysporiadaní tejto etapy
bude možné požiadať o vydanie stavebného povolenia, čím
bude stavba 1. etapy pripravená na realizáciu. „Máme vydané
územné rozhodnutia na 1. a 2. etapu. Ďalšie etapy je ešte
potrebné majetkovo právne vysporiadať,“ dodala Horáková.

na Moyzesovej ulici medzi Okružným námestím a
križovatkou Ružindolská-Suchovská, vodorovné
značenie s vyhradeným priestorov pre cyklistov by
mohlo pribudnúť aj na Streleckej ulici v úseku od
parkoviska pri Kalokagatii po budovu okresného súdu.
Na území mesta v súčasnosti funguje 9 kilometrov
cyklotrás. Ďalších viac ako šesť kilometrov plánovaných
chodníkov pre cyklistov má vypracovanú projektovú
dokumentáciu. Koncepcia cyklotrás v meste Trnava
počíta do budúcnosti s výstavbou takmer 36 kilometrov.
Náklady na realizáciu kompletnej siete sú odhadované
na 3,4 milióna eur.
http://www.trnava-live.sk/2012/10/25/pokracovaniecyklochodnika-na-vansovej-zacnu-stavatpravdepodobne-este-v-tomto-roku/

Milión eur za dokumentáciu:
Na cyklochodník z Popradu
do Tatier chýbajú peniaze
Poprad: Po zrealizovaní niekoľkých etáp cyklistických
chodníkov z Popradu do okolia je prioritou vedenia mesta
výstavba ďalších etáp do Vysokých Tatier. Mesto však na
dokončenie projektu nemá peniaze. Pomohli by peniaze od
štátu alebo z Európskej únie. „V súčasnej dobe disponujeme
projektovou dokumentáciou na ďalšie 3 etapy, pričom
prvá vedie z mestskej časti Veľká do Gerlachova, 2. etapa

Prvá etapa v dĺžke 6,4 kilometra si podľa predbežných
odhadov vyžiada minimálne 1,9 milióna eur. Ďalších cca 1,7
milióna eur bude potrebných na druhú etapu z Gerlachova do
Tatranskej Polianky. „Finančne najnáročnejšia etapa bude tá
posledná, 3,5 kilometrový úsek do Starého Smokovca bude
stáť viac ako dva milióny eur,“ doplnila Horáková. Miestnej
samospráve schválila v novembri 2009 ešte bývalá vláda
Roberta Fica na výstavbu cyklotrasy do Tatier milión eur.
Tieto prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu
a čiastočný výkup pozemkov. „V súčasnosti nám chýbajú
finančné prostriedky na dovysporiadanie pozemkov v rámci
prvej etapy, takže momentálne neviem povedať, kedy by sa
mohli začať stavebné práce,“ dodala Horáková.
Vízia samosprávy je vybudovať chodník z Popradu do Tatier
do piatich rokov. „Na to, aby sme to dokázali finančne pokryť,
sa budeme usilovať získať dotácie, či už od štátu, alebo z
Európskej únie, z vlastného rozpočtu mesta sa to v súčasnej
ekonomickej situácii vykryť nedá,“ uzavrela Horáková.
http://www.topky.sk/cl/1000078/1326874/Milion-eurza-dokumentaciu--Na-cyklochodnik-z-Popradu-do-Tatierchybaju-peniaze
http://sabinov.korzar.sme.sk/c/6556876/cyklochodnik-zosabinova-do-raznian-uz-stavaju.html#ixzz29lulhLpQ

Z domova.

Obce Bystrickej
doliny namiesto
železničky spája
cyklotrasa

Cyklotrasa, s ktorej výstavbou začali v Mikroregióne
Bystrická dolina minulý rok, je slávnostne otvorená. Udialo
sa tak v nedeľu 28. októbra za účasti premiéra Slovenskej
republiky Róberta Fica, poslanca národnej rady SR a
župana ŽSK Juraja Blanára, poslanca národnej rady SR
Jána Podmanického, primátora Krásna Jozefa Grapu a
starostov ostatných dotknutých obcí.
Mikroregión Bystrická dolina spája nová cyklotrasa.
Slávnostne ju otvorili v nedeľu 28. októbra. Napriek
mrazivému počasiu sa pri tejto príležitosti stretli v Novej
Bystrici i v Krásne nad Kysucou stovky obyvateľov, aby
spolu s predsedom Slovenskej republiky Róbertom
Ficom, poslancom národnej rady a županom Žilinského
samosprávneho kraja Jurajom Blanárom, poslancom
národnej rady a starostom Starej Bystrice Jánom
Podmanickým, primátorom Krásna Jozefom Grapom a
ostatnými starostami z obcí z Bystrickej doliny oslávili nové
prepojenie spomínaného mikroregiónu. Primátor Krásna
Jozef Grapa na margo cyklotrasy uviedol, že keď bola v 70.
rokoch zrušená železnička spájajúca Krásno z Vychylovkou
a oravskými obcami, odkiaľ vozili do krásňanského závodu
Drevina drevnú hmotu, zavládol v tomto regióne smútok a
nostalgia. „Železničku sa nepodarilo zachrániť ani rôznym
združeniam, ktoré chceli túto trať ponechať ako turistickú
atrakciu. Až združenie obcí a mesta Krásna nad Kysucou,
ktoré sa spojili v Mikroregióne Bystrická dolina, začalo
uvažovať o využití pozemkov, po ktorých viedla železnička, na
vybudovanie cyklotrasy,“ povedal Grapa.

Podľa slov starostu Starej Bystrice Jána Podmanického
bude cyklotrasa patriť medzi najkrajšie na severozápadnom
Slovensku. „Bystrická dolina má zasa niečo navyše, čo môže
ponúknuť. Okrem prvého slovenského orloja je to práve
cyklotrasa, ktorá prechádza okolo mnohých zaujímavostí. Či
už je to najväčší slovenský železobetónový most, ktorý sa
ponad ňu vypína, vojnové bunkre, Mosta lásky a priateľstva,
cez kameňolom v Klubine... Mohol by som takto menovať
ešte ďalej,“ povedal Podmanický. Význam cyklotrasy ocenil aj
župan Juraj Blanár, ktorý vyzdvihol jej prínos najmä v oblasti
cestovného ruchu. Sám cyklotrasu na bicykli nedávno prešiel
a odporúča, aby tak spravili všetci, čo tak ešte neurobili.
„Táto cyklotrasa prechádza naozaj krásnym prostredím.
Som veľmi rád, že sa nám podaril tento husársky kúsok a
toto veľdielo máme práve na území nášho kraja. Cyklotrasu
sme mohli postaviť vďaka cezhraničnej spolupráci PoľskoSlovensko. A nám sa podarilo v rámci tejto spolupráce to,
že väčšia časť peňazí, ktoré sme získali z Európskej únie
bola prefinancovaná práve na našej strane. Hodnota celého
projektu je približne 3, 8 miliónov eur, a na slovenskej strane
sme prefinancovali takmer 3,3 miliónov eur,“ vysvetlil Blanár.
Spomínaný projekt sa pozdával aj predsedovi vlády Róbertovi
Ficovi, ktorý prisľúbil, že hneď ako to bude možné, na
cyklotrasu príde. Keďže sa blíži zimné obdobie, možno aj na
bežkách. Trasu plánujú totiž udržiavať v zime aj pre bežkárov.
„Táto zima bude skúšobná a v budúcnosti už chceme
zabezpečiť pre bežkárov profesionálnu dráhu,“ konštatoval
Podmanický.
Celková dĺžka cyklotrasy je takmer 30 kilometrov. Začína sa
v Krásne nad Kysucou v nadmorskej výške 384 m a končí pri
múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke v nadmorskej výške
725 m. Celkové prevýšenie je 1,34%, čo nie je náročné ani pre
menej zdatných cyklistov. Z Krásna nad Kysucou prechádza
obcami Zborov nad Bystricou, Klubinou, Starou Bystricou,
Novou Bystricou a Radôstkou.
Projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľskoslovenskom pohraničí realizoval Mikroregión Bystrická
dolina s cezhraničnými partnermi Gmina Rajcza a Gmina
Milówka. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. Jeho cieľom je zvýšiť záujem o
aktívny oddych, zatraktívniť región Bystrickej dolina, pospájať

jednotlivé obce, zvýšiť bezpečnosť dopravy, dostupnosť a
podporiť tak aj ich rozvoj.
http://kysuce.sme.sk/c/6585206/obce-bystrickej-dolinynamiesto-zeleznicky-spaja-cyklotrasa.html#ixzz2BugwE3YX

Obce spojí
cyklotrasa
Obchádzka cez Bobrov bude minulosťou.
RABČICE. Samosprávy hornooravskej obce a pár kilometrov
vzdialenej Veľkej Lipnice v poľskej časti Oravy sa už niekoľko
rokov snažia vybudovať zaujímavú cezhraničnú cyklotrasu,
aby ich navzájom výhodne prepojila. “Súčasťou projektu
je spevnenie existujúcej časti starej furmanskej cesty, jej
vyasfaltovanie a postavenie úplne nového kilometrového
úseku,” povedal starosta Rabčíc Jozef Slovík. “Všetko už
máme pripravené, vrátane predbežných dohôd o usporiadaní
dotknutých pozemkov. Naša žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov z eurofondov práve prechádza schvaľovacím
procesom.” Prirodzená požiadavka na zriadenie čo
najkratšieho možného prepojenia vzišla podľa neho do
veľkej miery od miestnych obyvateľov. “Doteraz musíme k
najbližším susedom na poľskej strane absolvovať približne
20-kilometrovú obchádzku cez Bobrov. Takto to bude
neporovnateľne kratšie.” Novú cyklotrasu určite ocenia aj
turistickí návštevníci regiónu. “Ak pôjde všetko podľa našich
optimistických predstáv, som presvedčený, že stavebné
práce sa začnú naplno už na budúci rok,” povedal starosta
Rabčíc. Cyklotrasa by mala stáť zhruba 50-tisíc eur.
http://orava.sme.sk/c/6566267/obce-spoji-cyklotrasa.
html#ixzz2BuhlWZD5

Košickí cyklisti
nemôžu využívať
autobusy
Košickí cyklisti môžu bratislavským závidieť, že sa môžu
so svojím dopravným prostriedkom odviezť v spojoch MHD
počas celého roka. V Košiciach to funguje tiež, ale len na
jednej linke počas letných mesiacov.
Presnejšie, na linke číslo 14 od 1. júna do 2. septembra počas
voľných dní. To sa košickým cyklistom nepáči a tvrdia, že ak
sa to dá v našom hlavnom meste, prečo by to tak nemohlo
byť aj v metropole východu.
“V Bratislave prišli na to, že ak cyklista nastúpi, tak aj keď je
preprava bicykla zadarmo, za seba musí zaplatiť cestovné.
Ale vedia, že majú ďalšieho pasažiera. Podobne to funguje aj
v iných mestách,” argumentuje Ladislav Rovinský zo Spolku
na podporu skrášľovania Košíc, ktorého v zámere podporuje
aj Cyklistická únia mesta Košice. “Napríklad v Innsbrucku
je bežné, že cyklisti sa do centra mesta spustia z kopcov
a späť sa vracajú MHD. Podobne by to mohlo fungovať aj v
Košiciach. Samozrejme s tým, že v špičkách by mali prednosť
cestujúci pred bicyklami,” vysvetlil Rovinský.
O tom, že košickí cyklisti nechceli len čakať so založenými
rukami svedčí aj fakt, že vypracovali projekt „bike on board“,
čiže bicykel na palubu. Stačilo by ho vraj len uviesť do praxe
a problém by bol vyriešený.
Dopravný podnik mesta Košice zatiaľ podobné aktivity
pre cyklistov, ako sú v Bratislave neplánuje. “Preprava
bicyklov je naozaj u nás len v lete na linke 14 v mesiacoch
jún, júl, august a september. Bicykel, je podľa našej tarify
batožina a platí pre ňu sadzba za batožinu, teda 55 centov.
V súčasnosti neplánujeme žiadnu zmenu týchto podmienok.
Dopravný podnik to má takto z kapacitných dôvodov,”
tlmočila stanovisko dopravného podniku hovorkyňa Michaela
Karaffová.

Z domova. Vizualizácia mosta
Podľa Rovinského sa ale cyklisti svojho zámeru nechcú
vzdať. Možnosť prepravovať sa v MHD bicyklom chcú presadiť
cez mestské zastupiteľstvo. ,,Chceme túto tému otvoriť
na najbližšom zasadnutí, no musíme nájsť aj podporu u
mestských poslancov. Inak sa to nepodarí,” dúfa košický
aktivista. Dodal , že na začiatok by úplne stačilo, ak by mohli
cyklisti s bicyklami cestovať v určitých hodinách a pokojne by
si za ne zaplatili ako za batožinu.
http://spravy.pravda.sk/kosicki-cyklisti-nemozu-vyuzivatautobusy-fzg-/sk_regiony.asp?c=A121109_115755_sk_
regiony_p77#ixzz2BuorrTiV

pri Hornáde
Pozrite si nový
cyklistický most
v obci Trstená pri
Hornáde

Google street
konečne aj na
Slovensku.

(mňam, mňam,
mňam)

Dnes sme sa konečne priblížili Amerike a Západnej Európe a to
aspoň vďaka technológii Google street, ktorá je integrovaná v
Google mapách ( maps.google.com). Pre nás môže byť prínosná
hlavne v tom, aby sme si mohli porovnať (ak je čo) ako sú na tom
napríklad jednotlivé mestá s cyklistickou infraštruktúrou. Aj keď
Google auto zbieralo údaje hlavne z ciest, v niektorých mestách je
celkom pekne vidieť aj cyklotrasy a cyklistov.
Takže okrem svojej susedy môžete na Google mapách natrafiť aj
na cyklokomunikácie. Aspoň bude s čím v budúcnosti zrovnávať!:-)
Do príjemného googlovania.

NOM NOM
NOM
komunitná recyklačná zábavka.
Každú stredu po 18.00 v YMKA - BA

Kuchynka pozdravuje Recyklíček do Žiliny
Zdroj: http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/index.
php?id=42&ni=117

Velorúcia a nastolenie Cyklokracie
práve prebieha...

Zo sveta.
Boj proti
cyklorikšiam
v Kodani?
V poslednom čase sa v Kodani začínajú ozývať hlasy, ktoré
vystupujú proti regulačnej politike mesta voči cyklorikšiam,
ktoré slúžia ako alternatíva pre motorizované taxíky.
Cyklorikše patria už dlhý čas ku charakteristickej črte mesta
Kodaň a vytvárajú tak nemálo pracovných pozícii, hlavne
počas turistickej sezóny. A práve počet cyklorikší v meste je
tŕňom v oku zástupcom na Kodaňskej radnici.
V sezóne je bežným javom, že sa tieto cyklorikše, pokým
nemajú zákazníkov, zhromažďujú vo veľkých zhlukoch na
rušných miestach a čakajú na potenciálnych zákazníkov.
Obhajcovia rikší tvrdia, že napriek tomu, že ich je v meste
veľa, nikdy neberú toľko verejného priestoru, aby bránili
vstupu do nejakej inštitúcie alebo budovy. Neberú, práveže
naopak, poskytujú turistom unikátny zážitok z mesta, a na
rozdiel od motorizovaných taxíkov, úplne ekologickým
spôsobom.
Mestskí zástupcovia si ale myslia niečo iné. Zjavne im vadí,
že rikše zaberajú miesto na cykloinfraštruktúre, preto od
mája 2013 vstúpi do platnosti regulácia parkovania cyklorikší
len na to vyhradených miestach. Ďalším obmedzením bude
to, že sa už nebudú môcť voľne pohybovať po meste a aktívne
vyhľadávať zákazníkov.
Obhajcovia cyklorikší však vidia riešenie nie v jednoduchom
obmedzení a regulácii. Navrhujú zaviesť v meste zóny
s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h a povoliť
cyklorikšiam vstup na takéto cesty aby nezaplňovali

cykloinfraštruktúru. Aká by bola reakcia na takéto opatrenie
u šoférov áut si však môžeme ľahko predstaviť. Ďalším,
možno trochu odvážnym riešením by mohlo byť to, aby
centrum mesta poskytovalo dopravu len rikšami...
Každopádne, vytvoriť nejaké optimálne riešenie nebude ľahké
a bude si vyžadovať veľa času a dôsledné naplánovanie.
Kodaň je paradoxne jedno z mála miest, ktoré bude
obmedzovať fungovanie cyklorikší vo svojich uliciach. Možno
na to existujú objektívne dôvody, možno nie. Verme ale, že to
neuškodí tomuto poprednému cyklistickému mestu a bude
možné v danej situácii nájsť optimálne riešenie.
Nižšie ešte pre zaujímavosť uvádzame fotky cyklorikší
z miest Barcelona, San Francisco, Riga, Paríž a New York.
zdroj: http://www.copenhagenize.com/2012/11/pedicabslatest-victim-of-copenhagens.html

Zo sveta.
Holanďania
chcú vyhrievané
cyklotrasy.
Zlepšiť komfort pre cyklistov jazdiacich aj v zime má
umožniť nová technológia vyhrievaných cyklotrás, ktorá by
pomohla cyklistom počas námrazy alebo zľadovateného
povrchu. S touto myšlienkou prišiel Marcel Boerefijn zo
stavebnej firmy Tauw. Dve mestá sa už živo zaujímavú o
realizovanie takejto vyhrievanej cyklotrasy a to Zutphen
a Utrecht. Náklady na takúto technológiu predstavujú 30
– 40 tisíc Euro na kilometer, čo je zhruba cena, za ktorú
vybudujete už novú kompletnú cyklotrasu s asfaltovým
povrchom. Zaujímavá je samotná technológia postavená
na tzv. asfaltových kolektoroch, ktoré využívajú prirodzenú
schopnosť asfaltu uchovávať teplo. Tak by asfalt slúžil cez
leto na naakumulovanie teploty a v zime by ju zase využíval
na zohrievanie povrchu cyklotrasy.
Zaujímavá myšlienka, avšak ešte nevieme, ako by to
fungovalo v praxi, ak by cena za cyklotrasu bola vyše
dvojnásobná a samotné pravidelné odpratávanie snehu by
možno vyšlo tiež lacnejšie.
zdroj:http://www.telegraaf.nl/reiskrant/
fietsenenwandelen/13107833/__Fietspaden_worden_
verwarmd__.html

New York testuje Cyklocestičky
nové cyklopruhy môžu zachrániť
s chráneným
viac životov.
priestorom.
Dopraváci vo Veľkom Jablku boli na pochybách, či chránené
cyklopruhy (rozumej cyklopruhy, ktoré od pruhov pre autá
chráni ešte priestor navyše), budú to pravé orechové pre
cyklistov. Síce opatrenie, ktoré by vytvorilo takéto chránené
pruhy bolo prijaté už pred dvoma rokmi, stále sa objavujú
názory, že takéto pruhy sú zbytočné. New York je známy tým,
že tu existuje veľa odporcov proti cyklodoprave a opatreniam,
ktoré rozvíjajú podmienky pre ňu. Z tohto dôvodu testujú
takéto riešenie na vybraných uliciach NY.
Riešenie s chránenými cyklopruhmi

Riešenie bez chránených cyklopruhov

Takže cyklistom v Big Apple držíme palce,

K takémuto zisteniu sa dopracovala Kay Teschke, ktorá je
profesorka na Univerzite v Britskej Kolumbii na Škole pre
populáciu a verejné zdravie (University of British Colombia
in the School of Population of Public Health). Porovnávala
14 typov ciest, pričom sa zamerala na prieskum medzi 690
cyklistami, ktorí boli zranení počas bicyklovania. Cyklisti boli
z dvoch najväčších miest: Vancouveru a Toronta.

Pre každý typ cesty stanovili potenciálny risk zranenia. Teda
napríklad pre samostatnú cestičku pre cyklistov, ktorá mala
najmenšie relatívne riziko, stanovili hodnotu 0,1, pre ostatné
napríklad cyklopruhy 0,5 a pod.
Samotný článok si môžete prečítať tu. ( plná verzia je však
spoplatnená).
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.201
2.300762?journalCode=ajph&&

Zo sveta.

Bycyklen v
Kodani asi
končia.

Zaujímavý bikesharingový systém verejných bicyklov
BYCYKLEN, ktorý bol populárny v Dánskej metropole vraj
nebude mať svojho nasledovníka. Doteraz ste totiž mohli
využiť tento zálohový systém, keď ste za 20 dánskych korún
mohli využívať verejný bicykel v centre mesta.
Minulý rok bola medzinárodná súťaž, prostredníctvom
ktorej sa mali vybrať nové bicykle a technológia pre nový
bikesharingový systém.
Avšak podľa posledných správ radnica povedala, že sa
dané finančné prostriedky použijú inde a starý systém sa
nenahradí ničím:-(

Prečítajte si
britský Cycling
lifestyle
Aj v Británii majú cyklistický časopis zameraný na cyklistiku
a life style, tak pokiaľ vám angličtina nerobí problém, pokojne
si ho prečítajte.
http://issuu.com/cyclelifestyle/docs/issue7/1

Report

Marián Gogola

Gdaňsk –
cyklistické mesto.

Report

Umožnenie nepriameho odbočenia na križovatke a výborná
navigácia pre cyklistov.

V prípade križovania s chodcami, sú cyklisti upozornení na
danie prednosti chodcom.

Keď nevyhovoval starý spoločný chodník pre cyklistov
a chodcov, vedľa neho vybudovali novú samostatnú
cyklocestičku s retardérmi na miestach križovania s
chodníkmi.

Gdaňsk – cyklistické mesto.
Gdansk, mesto s približne 600 tisíc obyvateľmi, leží na
severe Poľska na pobreží Baltického mora. Málo kto by
predpokladal, že toto mesto je priateľské k cyklistom. Podľa
časopisu Rowertour je najcyklistickejším mestom Poľska.
Jednak kvôli tomu, že väčšina urbanizovaného územia mesta
leží na rovine a jednak kvôli širokým bulvárom umožňujúcim
vyznačenia cyklistických komunikácií. Vďaka týmto atribútom
ho niektorí prirovnávajú ku Kodani.
Cyklistická infraštruktúra je v meste rozmanitá a skutočne
funguje na dobrej úrovni. Môžete tu nájsť samostatná
cestičky pre cyklistov, cyklopruhy a rôzne iné zaujímavé
riešenia, ktoré vám priblíži tento fotoreport.
Tu sú konkrétne príklady:
Križovanie cyklocestičky s chodníkom
Má taktiež urobené priechody pre cyklistov ako aj cez
električkové koľaje v jednej úrovni.

Cyklosignalizácia

Prvé „Park&Ride“ parkovisko.

Report

V meste majú veľa miest pre rekreáciu, pričom pekne oddelili
peších od chodcov.

Príklad spomaľovacích pruhov na cyklocestičke v mieste
zúženia.

U nás by určite tento strom vyrúbali. Pekná symbióza
s prírodou.

Okružná križovatka pre cyklistov.
Riešenie príjazdu k priechodu pre cyklistov. Pri priechodoch
sú urobené zábrany, aby cyklisti neprechádzali cez priechody
pre chodcov, zároveň slúžia na uchytenie počas čakania na
signál voľno, takže netreba zosadať z bicykla.
Nad bezpečnosťou cyklistov občas bdie aj tank

•

Report

Mesto pravidelne organizuje súťaž o najelegantnejšieho
cyklistu, pričom na námestí boli vystavené najzaujímavejšie
fotky.

Novovybudovaná cykloinfraštruktúra. Všimnite si rovnaké
výškové vedenie cyklocestičky v jednej úrovni aj s cestou aj
s chodcami.

Cyklostojany v kúpeľnej časti Sopoty.

Odporúčaný smer a cyklopriestor.

Cyklosignalizácia pre cyklistov.

Cyklostojany pred obchodným domom.

Tak to bol pohľad z fotoobjektívu. Možno ďalšie zaujímavé
informácie nájdete v nasledujúcom rozhovore s pracovníkom
Oddelenia aktívnej mobility, ktoré je súčasťou mestského
úradu. Mesto Gdansk je jedným z poľských partnerov
projektu Central MeetBike.

Intervjú

Rozhovor s Grzegorzom
Krajewskim z Oddelenia
aktívnej mobility mesta
Gdaňsk.
Zhováral sa Marián
Gogola. Rozhovor
prinášame aj v angličtine,
aby si ho mohli prečítať aj
zahraniční čitatelia:-).
In Gdansk, we have seen a lot of cycling
infrastructure. What is the total cycling infrastructure
in Gdansk in km? V Gdansku je vidieť skutočne
veľa cykloinfraštruktúry. Koľko kilometrov
cyklokomunikácii máte v meste?
We have 114 km of separate cycle paths, 14 km of
contraflow ways for bicycles and 360 km of bicycle friendly,
calmed streets (no more than 30 kph, 28% of all streets in
Gdańsk). All in all they form ca. 470 km of cycling routes.
Máme 114 segregovaných cestičiek, 14 km ciest
umožňujúcich jazdenie cyklistom v protismere a 360
km upokojených ciest priateľských k cyklistom, teda zón
30, ktoré predstavujú 28 % zo všetkých ciest. Dokopy
predstavujú približne 470 km cyklotrás.
Gdansk has a quite good conditions for
cycling. What is modal share in Gdansk and what is
the portion of cyclists? / Máte dobré podmienky pre
bicyklovanie. Aký je podiel prepravnej práce pre
cyklistov?
The modal share of cycling in Gdańsk is cca 3% and

is rising annually by 20%.
Sú to 3 % a ročný nárast počtu cyklistov je 20%.
How much money the city spent last year on
cycling (and also this year)? /Koľko peňazí vynaložilo
mesto na cykloinfraštruktúru minulý rok (a tiež
tento rok)?
Last year we spent ca 8,5 mln PLN only for cycling
infrastructure, this year we plan to spend nearly 14 mln
PLN.
Minulý rok to bolo 8,5 mil. zlotých (2 milióny
EURO) a tento rok plánujeme vynaložiť 14 mil. zlotých
(3,3 mil. EURO) len pre cykloinfraštruktúru.
What is atmosphere of municipality? Is it in
favor of cycling?/Aké sú podmienky pre cyklodopravu
na radnici mesta, podporujú cyklodopravu?
In 2010, within the first rating, surveys were
distributed among 16 biggest cities and this year already
to 41 cities with population over 100 thousand. Surveys
focused on cycling infrastructure, special facilities for
cyclists, or ways of promoting everyday bicycle usage.
“The Bicycle in the City 2012 Report” together with bicycle
friendly cities rating were published in the November
edition of the „Rowertour”.
V roku 2010, v rámci prvého porovnania
poľských miest so zameraním sa na cykloinfraštruktúru,
špeciálne zariadenia pre cyklistov, alebo spôsoby
propagácie každodenného využívania bicykla, sa
prieskum realizoval medzi 16 najväčšími mestami.
V tomto roku (2012) sa prieskum realizoval už medzi
41 mestami s populáciou nad 100 tis.obyvateľov.
Výsledky cykloreportu boli publikované v časopise
Rowertour v novembri 2012. (poznámka autora, časopis
Rowertour je národný cyklistický magazín zaoberajúci sa
cykloturizmom a životným štýlom od roku 2008).
Cycling policy together with investments in cycling
infrastructure pay off in Gdansk. Also other towns of
a wider Pomeranian region were inspired by Gdansk’s
example. Slupsk came second in rating, Elblag – seventh
and Gdynia – eighth. As in Gdansk, Elblag has recently
appointed an Active Mobility Unit.
Cyklopilitika Gdanska hrá veľkú úlohu. Dokonca
ostatné pomoranské mestá sa inšpirovali našim

mestom. Slupsk je druhý v hodnotení, Elblag – siedmy,
Gdynia – ôsma. Rovnako ako Gdansk aj mesto Elblag
nedávno zriadilo Oddelenie aktívnej mobility.
When it comes to developing standards for
designing and building cycling infrastructure, a good
example also comes from Gdansk, were the first document
like this was developed in 1999 and has been updated since
then on.
Keď prišlo na vytváranie štandardov pre
plánovanie a výstavbu cyklistickej infraštruktúry, dobrý
príklad prišiel opäť z Gdanska, ktorý ako prvý spracoval
takýto dokument v roku 1999 a odvtedy sa pravidelne
aktualizuje.
Gdansk, together with Lublin is also leads in
obtaining EU funds for road investments. An actual
implementation of plans declared in a previous report was
also checked. Since 2010 Gdansk has extended its asphalt
cycling routes network by 31,5 km and its an increase
by 38%. In Bialystok they came up with 23 km of cycling
routs (increase by 23,5%) and in Kielce – 8 km (increase by
40,5%).
Naše mesto spolu s Lublinom drží prvenstvo v
získavaní financií z eurofondov pre investície do cestnej
infraštruktúry. Od roku 2010 Gdansk vyasfaltoval nové
povrchy cyklocestičiek o 31,5 km a zvýšil ich počet o
38%.Len pre porovnanie v meste Bialystok vybudovali
23 km cyklotrás (navýšenie o 23,5 %) a v Kilecoch – 8 km
( navýšenie o 40,5%.
The research also focused on designated cycling
contra lanes. It revealed that contra lanes are present in 18
out of 41 surveyed cities. Unquestionable leader is Gdansk,
allowing to ride a bike in opposite direction on 56 streets
(total of 12 km). Gdansk is followed by Wroclaw and Cracow
which have about 2 km of such routes, each.
Prieskum sa taktiež zameral na zmapovanie
povolenia jazdy cyklistov v protismere. Zistil, že takéto
opatrenie sa vyskytuje v 18 zo 41 skúmaných miest.
Neodškriepiteľný líder, Gdansk, umožňuje protismernú
jazdu cyklistom na 56 uliciach v celkovej dĺžke 12
km. Jeho nasledovníci, Wroclaw a Krakow, umožnili
protismernú jazdu iba na 2 km, každé mesto.

The „Rowertour” was also interested in traffic
calming zones, and again Gdansk is a leader. Many cities
don’t have such zones at all or don’t keep a record of those.
Another example of an innovative approach is
making bus lanes available for cyclists – allowed in Gdansk
and Wroclaw. Many cities don’t have bus lanes at all.
Časopis Rowertour sa taktiež zameral na
upokojené ulice, kde je Gdansk taktiež lídrom. Mnohé
mestá vôbec nemajú takéto zóny, alebo ich neregistrujú.
Iný inovatívny príklad je, že v Gdansku a Woroclavi
umožnili cyklistom používať bus pruhy.
A surprising outcome of the first report in 2010 was
a lack of a person or a unit responsible for cycling policy
in many cities. Two and a half years later the situation
has improved - a half of surveyed towns has designated a
person or a team to coordinate cycling matters.
Prekvapením výskumu z roku 2010 bol fakt,
že mnohé mestá nemali zodpovednú osobu, resp.
oddelenie, ktoré by sa venovali cyklo politike. O pár
rokov neskôr niektoré mestá už delegovali osobu alebo
tým, ktorý sa touto problematikou zaoberá.
I know you have some special department
at the municipality which deals with mobility. Could
you described in short the role of this department? /
Takže máte špeciálne oddelenie, ktoré sa zaoberá
mobilitou. Mohli by ste nám viac povedať o tomto
oddelení?
We have an Active Mobility Unit which is a part
of Utilities Department in The City Hall of Gdansk. We coordinate efforts of the city to make a better enviromnet
for ciclists, we promote cycling and participate in EU
projects dealing with cycling, walking and public transport
promotion.
Máme tzv. Oddelenie aktívnej mobility, ktoré je
súčasťou mestského úradu. Koordinuje snahu mesta
vytvárať lepšie prostredie pre cyklistov a participuje na
EU projektoch, ktoré sa zaoberajú cyklistikou, pešou
chôdzou a propagáciou verejnej osobnej dopravy.
Ďakujem za rozhovor.

Technológie.

Každopádne, aj takéto malé zlepšováky dokážu
spríjemniť cyklistovi jeho cestu do školy, či práce.
Keď budete niekedy nabudúce cestovať na bicykli
Holandskom, hoďte si aj vy svoj odpadok do tohto
milého zariadenia. Ak trafíte, uvidíte ako veľmi vás to
poteší

Technologické
zlepšováky
z Holandska
autor: Richard Weber

Sústreďte sa na objekty na obrázkoch. Pozorne, citlivo
vnímajte ich tvary. Skúste sa zamyslieť, na čo by mohli
slúžiť....
Nič? Prvá rada. Slúžia tomu istému účelu...
Nič? Druhá rada. Na Slovensku by ste ich márne
hľadali....
Stále nič? Tretia rada. Ich názov je blikvanger. Blikvanger
znamená niečo ako lapač plechoviek. Áno, aj na to slúžia
špeciálne smetiaky pre cyklistov v Holandsku.
Možno ste si teraz položili otázku, či tí Holanďania
nemajú nič iné na práci ako vymýšľať zbytočné
zlepšováky pre cyklistov? Aj keď sa na prvý pohľad zdá,
že sa jedná o zbytočný výmysel, nie je tomu úplne tak.
Bežný Holanďan-cyklista by pochopiteľne nepotreboval
mať nejaký špeciálny smetný kôš popri cykloceste. Veď

Zdroj: www.aviewfromthecyclepath.com/2009/02/
rubbish-bins.html

keď by aj nejaký ten odpad počas cesty vyprodukoval,
určite ho zahodí do najbližšieho smetiaka, keď dorazí do
cieľa svojej cesty. Bežný Holanďan-cyklista možno áno,
ale s deťmi je to inak.

Nie je to ale dôvod na zúfanie, pretože pre takéto
prípady je tu blikvanger. Ten sa vyrába skutočne
v rôznych variantoch. Najstaršie modely pozostávali
z kovovej konštrukcie na ktorú bola prichytená sieť.
Novšie modely sa vyrábajú v tvare kovového kužeľa,
pričom v oboch prípadoch je dôležité, aby otvor, cez
ktorý majú odpadky vletieť do smetiaka, bol široký
približne 1 meter. Smetiaky s menším otvorom by
nespĺňali až tak svoj účel, pretože ako ukázal jeden
experiment, dokázali ich naplniť iba žiaci s mimoriadnym
nadaním na loptové hry, hlavne na basketbal.

CYKLOJAZDY v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Zvolene, Košiciach, Banskej Bystrici...

Pridaj sa aj tY !

Riešenia.

je dodnes riaditeľom celého projektu. Nemecko, ako
krajina, v ktorej celý systém vznikol, sa môže pochváliť
účasťou až 30 svojich miest, ktoré využívajú tento
systém.

Nextbike – projekt,
ktorý zaplavuje
svet
autor: Richard Weber

Rakúsko je na tom podobne, aj keď tu sa veľa staníc
pre bicykle nachádza v malých dedinách, ktoré ležia
na cykloturistických cestách. Väčšinou je v takýchto

Tento článok by som rád začal hádankou.
Má to 30 000 kolies, nachádza sa to v 9 krajinách sveta
na troch kontinentoch a najbližšie sa toho môžeme
dotknúť na mieste vzdialenom iba 3 km od Bratislavy.
Čo je to?
Tými 30 000 kolesami bolo myslené 15 000 bicyklov,
ktoré pochopiteľne nenájdete na jednom mieste, ale
v deviatich krajinách. Na skok je tento systém pre
obyvateľov Bratislavy v priľahlých rakúskych dedinkách
ako sú napríklad Schloss Hof, Wolfsthal, Hainburg, alebo
Berg. Ostatné krajiny, v ktorých by ste našli bicykle
s týmto označením sú: Nemecko, Lotyšsko, Poľsko,
Švajčiarsko, Turecko, Azerbajdžan, Cyprus a dokonca aj
Nový Zéland.
Nápad založiť tento systém verejných bicyklov vznikol
v roku 2004 v Lipsku vďaka Ralfovi Kalupnerovi, ktorý

malých dedinách možné nájsť stanicu bicyklov
priamo na železničnej stanici. To dáva zmysel – ľudia
ktorí plánujú svoju cestu do nejakej z malých dedín
majú rovno na stanici možnosť požičať si bicykel,
vybaviť si, čo potrebujú a následne ho zase vrátiť na
stanicu a odcestovať vlakom domov. Okrem toho sa
v Rakúsku tento systém dá krásne využiť na regionálnu
cykloturistiku. Stačí pricestovať na nejakú vlakovú
stanicu, tam si požičať bicykel a absolvovať jedno alebo
dvojdňovú túru cez región. Bicykel je potom možné
vrátiť na úplne inej stanici v inom meste alebo dedine.
Toto je možno dobrý námet na jarnú alebo letnú
cyklotúru pre ľudí, ktorí bývajú blízko Rakúska a nemajú
k dispozícii vlastný bicykel.
Ešte je dôležité spomenúť, ako funguje vyzdvihnutie
a platba za požičanie bicykla. Na to, aby mohol človek
využívať tento systém, je nutné sa dopredu registrovať.
Po registrácii je možné požičať si bicykel cez telefonickú

linku zadaním čísla bicyklu. Platbu je možné realizovať
prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového
prevodu.
Pre všetkých nadšencov, ktorí chceli ísť rovno zajtra
do Rakúska obzrieť si tento výdobytok, ešte jedna
dôležitá informácia. Vzhľadom na to, že v zimnom
období je záujem o využívanie verejných bicyklov menší
a poveternostné podmienky nepridávajú na kondícii
bicyklom, na zimné obdobie si dáva celý systém pauzu
a bude pokračovať až na jar.
Ak by som bol optimista, poviem, že systém verejných
bicyklov je už za rohom a hlavné mesto SR neodolá
tlaku okolia a v budúcom roku vymyslí projekt
verejných bicyklov, ktorý bude realistický, na rozdiel od
posledného nerealistického pokusu.
Verme, že to tak naozaj bude.
Viac informácii o systéme verejných bicyklov nájdete na:
www.nextbike.net ; www.nextbike.de

Slovenské kampane

„Do práce na bicykli“.
Marián Gogola
Na začiatku roka sme vás prostredníctvom časopisu vyzývali,
aby ste zapojili svoje mestá pri kampaniach do práce na
bicykli. Čisto cyklistické kampane prebehli v mestách
Banská Bystrica, Nitra, Prešov. V Žiline je súťaž otvorená
pre všetkých, ktorí do práce využívajú jeden z ekologických
druhov dopravy, teda okrem bicykla, aj MHD a pešiu dopravu.
Je nutné zdôrazniť, že obyvatelia a jednotlivé mestá museli
organizovať súťaž minimálne 1 mesiac. Do úvahy sme preto
nebrali kampane, ktoré boli na 1 deň a nemáme o nich žiadne
relevantné výstupy.
Ako prvá ukončila súťaž mesto Banská Bystrica, avšak
s najväčším počtom účastníkov vyše 100 a najazdili spolu
22 592 kilometrov, čím ušetrili 3,6 ton emisií CO2.
V Prešove mohli súťažiaci taktiež súťažiť v tímoch počas
jedného mesiaca (august –september), pričom do súťaže bolo
zapojených 99 obyvateľov, ktorí vykonali 14 440 km, pričom
ušetrili 2,4 ton CO2.
V Nitre súťaž prebiehala 3 mesiace, od júna do septembra
2012. Účastníci spolu za 3 mesiace najazdili 1650 kilometrov
a 256,5 bicyklových dní. Ušetrili tak spolu približne 236 € na
benzíne a nevyprodukovali 0,2 tony CO2.

V Žiline sa z prvotných 53 zaregistrovaných súťažiacich
aktívne zúčastnilo len 40 z nich. Aj keď sa mohlo súťažiť aj za
tímy, tento rok sme nemali prihlásené žiadne tímy. Súťažiaci
celkovo prešli 8 360 eko-kilometrov. Ak by sme to prepočítali
na ušetrené emisie CO2, tak by to v porovnaní s osobným
automobilom, ktorý vyprodukuje priemerne 160g CO2 na km,
predstavovalo ušetrenie o 1,3 tony CO2.

Ak by sme teda mali pomyselne vyhlásiť víťaza za tento
ročník, stalo by sa ním mesto Banská Bystrica.
mesto
1.Banská Bystrica
2.Prešov
3.Nitra
4.Žilina
Spolu

Ušetrené CO2
v tonách
3,6
2,3
0,2
1,3
7,4

Kilometre
spolu
22 592
14 440
1 650
8 360*
47 042

*Kilometre zahŕňajú aj pešiu dopravu a MHD

Dúfame, že raz na
Slovensku budú
aj firmy samé o
sebe odmeňovať

zamestnancov, ktorí
cestujú ekologicky,
ako je to napríklad v
Rakúsku, Nemecku
alebo Holandsku.
Taktiež by bolo
dobré, aby napríklad
Ministerstvo
dopravy našlo
peniaze na
zastrešenie takejto
akcie z pohľadu
celého štátu.

Nominujte mestá na súťaž
Pedál 2012.

Cyklorada

Tak ako minulý rok aj tento rok, by sme chceli aspoň symbolicky odmeniť mestá alebo iné
inštitúcie, ktoré vytvárajú dobré podmienky pre cyklistov. Preto môžete do doleuvedeného
formulára nominovať vaše mestá, občianske združenia a napísať dôvody ich nominácie.
Taktiež môžete nominovať aj mestá alebo samosprávy, ktoré podľa vás nič nerobia v kategórií
Defekt roka.

kategórie Pedál:
•
•

mesto, samospráva, VÚC
občianske združenia,iné inštitúcie, jednotlivci

Súčasťou cyklocestičky je aj priechod pre cyklistov.
Je dôležité, aby sa využívalo na to určené vodorovné
dopravné značenie a neznačil sa nesprávne priechod
pre chodcov. Ak chce totiž cyklista využívať priechode
pre chodcov, musí zosadnúť z bicykla, čo je pre cyklistu
nepraktické ;-)

kategória Pedál:
•

mesto, samospráva, VÚC
Nominovať ich môžete priamo
cez náš web: http://www.cyklodoprava.sk/2012/11/nominujte-mesta-na-sutaz-pedal-2012/
Alebo nám pošlite tipy na email.

Radovan Červienka

FOTKA MESIACA
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Nová cyklocestička v Liptovskom Mikuláši. Je úplne jedno, ako sa snažíte komukoľvek poradiť v riešení dopravného značenia
cyklistických komunikácií, aj tak si to urobia po svojom. A tu je výsledok. Zelené vodiace čiary pre cyklistov sú v tomto prípade
úplné nepotrebné. Taktiež nepotrebná plná deliaca čiara. Namiesto nej sa pokojne mohla použiť prerušovaná. Podľa tohto
spôsobu vyznačenia nemôže cyklista cyklistu predbiehať. Taktiež zelená farba na čiare vypadá teraz dobre, avšak o rok, keď
prejde zima, čiara už vo večerných hodinách nebude vôbec viditeľná.
Veľkým plus je nové smerové dopravné značenie, avšak chýba navedenie na túto cyklistickú cestičku. Možno časom.
Zdroj fotografie :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545918808768663&set=a.545918488768695.142625.130766983617183&type=
1&theater&notif_t=photo_reply
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