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W rozwijających się aglomeracjach 
miejskich dążenie do zapewnienia 
prawidłowych warunków życia i roz-

woju mieszkańców związane jest z konieczno-
ścią rozbudowy infrastruktury komunikacji pie-
szej i rowerowej.

Kładki – konstrukcje niezbędne
Tworzenie nowych atrakcyjnych obszarów 

rekreacyjno-wypoczynkowych, centrów roz-
rywkowo-handlowych, nowych osiedli miesz-
kaniowych itp. wpływa na wzrost zapotrzebo-
wania na nowe trasy piesze lub pieszo-rowe-
rowe łączące nowo zagospodarowane obsza-
ry z funkcjonującymi od lat częściami miast. 
W sytuacjach tych pojawia się konieczność 
przekraczania przeszkód naturalnych lub bę-
dących dziełem człowieka (rzek, wąwozów, 
tras komunikacyjnych szybkiego ruchu samo-
chodowego lub szynowego) w sposób spraw-
ny, bezpieczny i komfortowy dla człowieka. Po-
jawia się konieczność budowy kładek dla pie-
szych lub podziemnych przejść dla pieszych. 
Budowa przejścia podziemnego może oka-
zać się niekiedy rozwiązaniem bardziej kosz-
townym niż budowa kładki. Koszty te są zwią-
zane z nakładami materiałowymi i kosztami ro-
bocizny wynikającymi z konieczności przygo-
towania terenu pod budowę tunelu. Zależą one 
m.in. od istniejącego zagospodarowania tere-
nu, ilości i usytuowania istniejącej zabudowy, 
dostępności miejsca, lokalizacji sieci i stopnia 
uzbrojenia terenu. Budowa kładki dla pieszych 

KŁADKI DLA PIESZYCH
parametry funkcjonalno-użytkowe

Projektant kładki musi pogodzić ze sobą aspekty 
funkcjonalności i komfortu użytkowania obiektu 
z wymaganiami właściwej nośności oraz estetyki. Projektując 
układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczne przenoszenie 
obciążeń użytkowych i właściwy komfort użytkowania, 
powinien dążyć jednocześnie do zapewnienia 
odpowiednich walorów estetycznych nowego obiektu.

Część 1.

wskazówka

może w mniejszym stopniu oddziaływać na ist-
niejące zagospodarowanie terenu i dzięki te-
mu generować niższe koszty inwestycji. Kładki 
są atrakcyjną alternatywą dla przejść podziem-
nych, a niekiedy, w zależności od rodzaju prze-
szkody i ukształtowania terenu, wręcz jedynym 
możliwym wyborem.

Kładki dla pieszych to również konstruk-
cje często wykorzystywane w obszarach po-
zamiejskich, w ciągu szlaków turystycznych, 
w parkach krajobrazowych, w obszarach gór-
skich itp. w celu umożliwienia lub ułatwienia 
dostępu do miejsc o dużym znaczeniu przy-
rodniczym lub kulturowym. W lokalizacjach 
tych kładki osiągają obecnie rekordowe roz-
piętości przęseł: 439 m – SkyBridge, Rosja; 
430 m – Zhangjiajie Canyon Glass Bridge, Chi-

ny; 406 m – Highline-179 Footbridge, Austria; 
390 m – Kokonoe „Yume” Otsurihashi Foot-
bridge, Japonia; 375 m – Ryujin footbridge, Ja-
ponia; 374 m – Raiffeisen Skywalk Szwajcaria; 
360 m – Geierlay Bridge, Niemcy; 340 m – Si-
griswil Panorama Bridge, Szwajcaria.

Wzrastające potrzeby komunikacyjne w za-
kresie komunikacji pieszo-rowerowej wpływa-
ją na zwiększanie zapotrzebowania na kładki 
dla pieszych. Właściwie zaprojektowana kład-
ka spełnić musi szereg wymagań dotyczą-
cych komfortu jej użytkowania, nośności oraz 
estetyki. Zarówno parametry funkcjonalne, jak 
i atrakcyjne oraz estetyczne formy konstrukcyj-
ne kładek powinny zachęcać pieszych i rowe-
rzystów do korzystania z nich, przyczyniając 
się tym samym do przestrzegania zasad ruchu 
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drogowego w szczególnie niebezpiecznych 
miejscach kolizji ruchu pieszego z ruchem ko-
łowym.

Funkcjonalność, komfort, estetyka 
i bezpieczeństwo
Konstrukcje przeprowadzające ciągi piesze 

lub pieszo-rowerowe ponad istniejącymi natu-
ralnymi przeszkodami terenowymi lub trasami 
komunikacyjnymi muszą spełniać szereg wy-
mogów związanych z zapewnieniem właści-
wej ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa 
użytkowania. Przy czym przez funkcjonalność 
konstrukcji należy rozumieć posiadanie przez 
nią właściwych parametrów użytkowych za-
pewniających wygodę jej użytkowania i przy-
czyniających się do odczuwania zadowole-
nia z użytkowania konstrukcji. Bezpieczeństwo 
użytkowania związane jest natomiast z zapew-
nieniem właściwej stateczności i nośności kon-
strukcji pod działaniem obciążeń stałych (cię-
żar własny konstrukcji) oraz zmiennych (tłum 
pieszych, pojazdy służbowe, jeśli są wymaga-

ne, wiatr itp.), a także z zabezpieczeniem kon-
strukcji przed zniszczeniem wskutek działa-
nia obciążeń wyjątkowych (uderzenie pojaz-
du, uszkodzenie (pęknięcie lub zerwanie) ele-
mentu konstrukcyjnego, np. kabli podwiesza-
jących pomost do pylonów lub łuków w obiek-
tach podwieszonych itp.).

Projektowanie kładek dla pieszych charak-
teryzuje się specyfiką odmienną niż specyfika 
projektowania obiektów przeznaczonych dla 
ruchu kołowego (samochodowego lub kolejo-
wego). Wynika to głównie z rodzaju występu-
jącego na obiekcie ruchu oraz wartości działa-
jących obciążeń. Projektant kładki musi wziąć 
pod uwagę kilka czynników mających wpływ 
na wybór ostatecznych rozwiązań konstrukcyj-
nych zapewniających bezpieczeństwo i wygo-

dę użytkowania obiektu. Należą do nich: ma-
ła szerokość użytkowa pomostu, sposób do-
prowadzenia ruchu do pomostu (koniecz-
ność uwzględnienia obecności osób niepeł-
nosprawnych, ruchu rowerowego, pieszych 
z wózkami), większa swoboda w kształtowa-
niu łuków poziomych i pionowych oraz do-
puszczalnych pochyleń niwelety pomostu, ko-
nieczność dostosowania skali konstrukcji (ska-
li elementów konstrukcyjnych) do skali ludzkiej 
(do cech fizycznych i psychicznych człowieka) 
oraz relatywnie niewielkie obciążenia użytko-
we. Dużą rolę w projektowaniu kładek dla pie-
szych odgrywają również zagadnienia estety-
ki wywierające wpływ na stosowane rozwiąza-
nia konstrukcyjne.

Czynniki te stwarzają możliwość wznosze-
nia efektownych i oryginalnych obiektów o wy-
szukanych formach architektonicznych. Przy-
czyniają się do projektowania konstrukcji lek-
kich, mogących osiągać duże rozpiętości 
przęseł i duże smukłości pomostu. Zauważyć 
jednak należy, iż duża rozpiętość oraz smu-

kłość konstrukcji skutkować może małą sztyw-
nością przestrzenną przęsła i przez to zwięk-
szoną podatnością dynamiczną konstrukcji 
na oddziaływania użytkowników i/lub dyna-
miczne oddziaływania środowiska (działanie 
wiatru). W sytuacji takiej istotnym zagadnie-
niem projektowym stają się analizy dynamicz-
ne konstrukcji. Poza uzyskaniem odpowiedniej 
nośności związanej z działaniem obciążeń 
statycznych konieczne jest również wykonanie 
obliczeń dynamicznych (wyznaczenie posta-
ci i częstotliwości drgań własnych oraz ampli-
tud drgań wymuszonych) w celu oceny ryzyka 
wystąpienia drgań rezonansowych konstrukcji 
i oceny dopuszczalności drgań oraz komfor-
tu użytkowania konstrukcji. Zagadnienia ana-
liz dynamicznych kładek dla pieszych przed-

stawione zostaną w drugiej części artykułu pt. 
Kładki dla pieszych – obciążenia i analizy dy-
namiczne.

Projektant kładki musi pogodzić ze sobą 
aspekty funkcjonalności i komfortu użytkowa-
nia obiektu z wymaganiami właściwej nośno-
ści oraz estetyki. Projektując układ konstruk-
cyjny zapewniający bezpieczne przenoszenie 
obciążeń użytkowych i właściwy komfort użyt-
kowania, dążyć powinien jednocześnie do za-
pewnienia odpowiednich walorów estetycz-
nych nowego obiektu. Unikać przy tym nale-
ży zmniejszania wartości przestrzennych kra-
jobrazu, w którym obiekt zostanie umieszczo-
ny. Konieczne jest rozpoznanie walorów archi-
tektoniczno-krajobrazowych otoczenia nowo 
projektowanego obiektu, jego dominant i wy-
znaczników stylów architektonicznych. Niedo-
puszczalne jest stosowanie rozwiązań o ujem-
nym oddziaływaniu na krajobraz. Konieczne 
jest stosowanie rozwiązań, które nie przekre-
ślają istniejących, a raczej wnoszą nowe war-
tości do zmienianej przestrzeni. Nie można do-

puszczać, by nieumiejętne projektowanie kon-
strukcji (jej formy architektonicznej) prowadzi-
ło do realizacji niewłaściwych rozwiązań prze-
strzennych. Zagadnienia dotyczące architek-
tury i estetyki obiektów mostowych zostały 
szczegółowo omówione w pracy [3]. Informa-
cje dotyczące architektury i estetyki kładek dla 
pieszych przedstawiono w pracach [4, 5, 6].

Parametry funkcjonalno-użytkowe 
kładek
Do podstawowych parametrów funkcjonal-

no-użytkowych kładek dla pieszych, decydują-
cych o wygodzie ich użytkowania, należą: sze-
rokość użytkowa pomostu, spadki podłużne 
i poprzeczne pomostu oraz właściwości geo-
metryczne pochylni i/lub schodów stanowią-

Część 1.
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cych dojścia do kładki w sytuacji konieczności 
podniesienia ruchu pieszych z poziomu terenu 
na wysokość zapewniającą osiągnięcie wła-
ściwej skrajni ruchu pod obiektem.

Zalecenia dotyczące kształtowania szero-
kości chodników i samodzielnych ciągów pie-
szych oraz ścieżek rowerowych występujące 
w [1 i 2] wymagają przyjmowania szerokości 
samodzielnego ciągu pieszego dostosowanej 
do natężenia ruchu pieszych i nie mniejszej niż 
1,5 m (§44 p. 1 i 4 [1]). W przypadku projekto-
wania bezkolizyjnego, nadziemnego przejścia 
dla pieszych (kładki usytuowanej nad trasą ko-
munikacyjną) jego szerokość nie powinna być 
mniejsza niż 3,0 m (§127 p. 12 [1]).

W przypadku kładek pieszo-rowerowych 
spełnić należy dodatkowe wymagania doty-
czące zapewnienia właściwej szerokości ście-
żek rowerowych. Wymagania te przedstawio-
ne są w §47 [1]. Szerokość ścieżki rowerowej 
powinna wynosić nie mniej niż: 1,5 m – gdy 
ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa, 2,5 m 
– gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą ko-
rzystać piesi oraz 2,0 m – gdy ścieżka jest 
dwukierunkowa. Jednocześnie należy zwró-
cić uwagę na konieczność stosowania przy ze-
wnętrznych krawędziach ścieżki rowerowej do-
datkowych opasek bezpieczeństwa o szeroko-
ści 0,2 m (załącznik 1, p. 5 [1]). Wpływa to na 
zwiększenie podanych szerokości ścieżek ro-
werowych o 0,4 m. Opasek takich nie wprowa-
dza się natomiast przy skrajniach ruchu pie-
szych (na chodnikach).

Istotnym parametrem użytkowym kładek dla 
pieszych jest wartość spadku podłużnego po-
mostu. Z uwagi na bezpieczeństwo i wygo-
dę użytkowania kładki wymagane jest projek-
towanie pochylenia podłużnego pomostu nie-
przekraczającego 6%. Przy większych pochy-
leniach należy stosować schody lub pochylnie. 
Stosowanie schodów w obrębie pomostu po-
winno być jednak drobiazgowo przeanalizowa-
ne i dobrze przemyślane. Kładki dla pieszych 
zrealizowane z zastosowaniem schodów w ob-
rębie pomostu wskazały na występowanie 
dużego ryzyka uszkodzeń kończyn dolnych 
(skręceń i złamań) u pieszych przechodzą-
cych przez kładkę. Przyczyną uszkodzeń koń-
czyn są potknięcia i poślizgnięcia na schodach 
spowodowane niespodziewanym pojawianiem 
się stopni schodów po dłuższym równym (po-
ziomym/płaskim) odcinku pomostu, nieuważ-
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nym stawianiem kroków przez pieszych pod-
czas oglądania atrakcyjnego otoczenia kład-
ki oraz nieregularną długością stopni scho-
dów trudną do rozpoznania i nieprzewidywal-
ną dla nowych użytkowników obiektu. Tego ro-
dzaju niepowodzenia (błędy) projektowe zda-
rzają się największym i bardzo znanym pro-
jektantom. Dobrym przykładem, przestrogą 
i wskazówką wartą zauważenia i zapamiętania 
może być kładka nad Canal Grande w Wene-
cji – Most Konstytucji (rys. 2.) zaprojektowana 
przez wybitnego architekta/inżyniera Santiago 
Calatravę.

Ważnym parametrem funkcjonalno-użyt-
kowym kładki dla pieszych jest także obec-
ność na obiekcie balustrad chroniących przed 
upadkiem osób z wysokości. Stosowanie ba-
lustrad jest konieczne, jeśli odległości po-
wierzchni, po których może odbywać się ruch 

Rys. 1. Szerokości użytkowe kładek dla pieszych dla różnych rodzajów ruchu

Rys. 2. Kładka przez Canal Grande w Wenecji – Most Konstytucji



pieszych lub rowerów, od poziomu terenu lub 
dna cieku są większe niż 0,5 m (§251 [2]). Wy-
magane wysokości balustrad przedstawiono 
na rys. 3.

Zauważyć warto, iż balustrady w kładkach 
dla pieszych poza funkcją zabezpieczenia ru-
chu pieszych pełnią również istotną funkcję ar-
chitektoniczną/ozdobną. Balustrady jako ele-
menty architektoniczne często wykorzystywa-
ne są przez projektantów do wzbogacenia, 
upiększenia, ożywienia lub ubarwienia wize-
runku konstrukcji. Różne formy konstrukcyjne 
balustrad (ich pochwytów, słupków i elemen-
tów wypełniających), pozwalające uzyskać 
atrakcyjne i niekiedy zaskakujące efekty wizu-
alne, staranne wykonanie detali, wykorzystanie 
materiałów wysokiej jakości (stal nierdzewna, 
aluminium, szkło laminowane, drewno egzo-
tyczne, tworzywa sztuczne) pozwalają względ-
nie łatwo dostosować konstrukcję do cech fi-
zycznych i psychicznych człowieka (skali ludz-
kiej) i uczynić ją przyjazną dla użytkowników. 
Projektując balustrady, należy spełnić wyma-
gania §251 – §258 przedstawione w [2]. Za-
uważyć warto, iż często balustrady wykorzy-
stywane są także jako miejsca lokalizacji punk-
tów podstawowego lub dodatkowego oświetle-
nia pomostu kładki. W celu ochrony przed po-
rażeniem prądem niedopuszczalne jest jednak 
wykorzystywanie elementów balustrad jako 
kanałów do przeprowadzenia kabli oświetle-
nia pod napięciem wyższym od 50 V. Ponad-
to projektować należy systemy oświetlenia od-
porne na akty wandalizmu.

Dalsze wymagania funkcjonalno-użytkowe 
stawiane kładkom dla pieszych dotyczą [1, 2]:
• konieczności zapewnienia wysokości skrajni 

pionowej nad chodnikiem lub ścieżką rowe-
rową nie mniejszej niż 2,50 m;
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rynien odwadniających przejmujących wodę 
przy krawędziach pomostu poza przestrzenią 
użytkowaną przez pieszych. Lokalizacja od-
wodnienia w centralnej części pomostu (spad-
ki porzeczne skierowane ku środkowi pomo-
stu) skutkuje, w chwili uszkodzenia/niedroż-
ności systemu odwadniającego, gromadze-
niem się wody na pomoście (zimą do jej za-
marzania), doprowadzając do znacznego po-
gorszenia parametrów funkcjonalnych obiektu. 
W konstrukcji właściwie chronionej przed wpły-
wem wody należy odpowiednio zabezpieczyć 
miejsca trudno dostępne przed gromadze-
niem się wody lub zapewnić ich sprawne osu-
szanie (przewietrzanie), należy unikać nisz, ko-
mór, wnęk i zagłębień tworzących zbiorniki wo-
dy opadowej.

Nawierzchnia pomostu nie powinna zatrzy-
mywać wody i utrudniać jej odpływania, po-
winna być szorstka i równa w celu ochrony 
użytkowników przed poślizgnięciami i potknię-
ciami. W celu ochrony prywatności użytkowni-
ków i zapewnienia wyższego komfortu użytko-
wania kładki niezalecane jest stosowanie po-
mostów o dużym stopniu ażurowości (w posta-
ci metalowych krat pomostowych). Na nieko-
rzyść stosowania pomostów ażurowych prze-
mawiają także utrudnienia  występujące pod-
czas korzystania z kładki przez kobiety w bu-
tach na wysokich obcasach oraz zalewanie 
wodą i zanieczyszczanie błotem (np. błotem 
pośniegowym) elementów konstrukcji zloka-
lizowanych pod pomostem, prowadzące do 
przyspieszenia procesów korozyjnych.

Projektując detale zlokalizowane w obsza-
rze pomostu, dobrą praktyką jest stosowa-
nie krawężników brzegowych wystających po-
nad poziom nawierzchni pomostu w celu za-
bezpieczenia przed przypadkowym upadkiem 

• konieczności projektowania dojść do kładki 
w formie pochylni, a wyjątkowo w postaci 
schodów (§59 [2], §45 p. 6 [1], §133 p. 1 [2]). 
Niekiedy właściwe rozplanowanie dojść do 
kładki jest najtrudniejszym zadaniem projek-
towym, szczególnie w obszarach miejskich 
przy ograniczonej dostępności terenu. Pro-
blemy te najczęściej dotyczą dojść w formie 
pochylni. W sytuacjach problemowych stoso-
wanym rozwiązaniem alternatywnym dla 
schodów i pochylni są windy. Może to być 
jednak alternatywa kosztowna (koszty inwe-
stycji i utrzymania: przeglądów, napraw, 
sprzątania), budząca obawy co do powszech-
nej dostępności i właściwej sprawności tech-
nicznej oraz podatna na akty wandalizmu;

• konieczności zapewnienia właściwego po-
chylenia podłużnego pochylni dla ruchu pie-
szych i osób niepełnosprawnych, doprowa-
dzających ruch do pomostu kładki wzniesio-
nego ponad poziom terenu (rys. 4.);

• konieczności zapewnienia właściwego po-
chylenia podłużnego ścieżki rowerowej max. 
5% (w wyjątkowych wypadkach – max. 15%).

Kolejnym istotnym parametrem funkcjonal-
no-użytkowym kładek jest ich skuteczne od-
wadnianie. Właściwie zaprojektowany pomost 
kładki, w celu zapewnienia wygody jej użytko-
wania, poza odpowiednią szerokością użyt-
kową, powinien również umożliwiać sprawny 
spływ wody opadowej. Pochylenie poprzecz-
ne chodników i ścieżek rowerowych powinno 
wynosić nie mniej niż 3% – gdy liczba pasów 
ruchu jest nie większa niż 2 oraz nie mniej niż 
2,5% – gdy liczba pasów ruchu jest większa niż 
2. Nie bez znaczenia jest przy tym miejsce lo-
kalizacji i sposób przejmowania wody opado-
wej. Korzystniejsze z punktu widzenia komfor-
tu użytkowania konstrukcji jest zlokalizowanie 

Rys. 3. Wysokość balustrady Rys. 4. Pochylnia dla ruchu pieszych i osób niepełnosprawnych
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przedmiotu upuszczonego poza krawędź po-
mostu. Stosowanie krawężników brzegowych 
może być szczególnie istotne w kładkach prze-
biegających nad ruchliwymi trasami komunika-
cyjnymi.

Formy konstrukcyjne kładek  
dla pieszych
Formy konstrukcyjne kładek dla pieszych 

(rys. 5.) nie odbiegają zasadniczo od form kon-
strukcyjnych innych typów obiektów mosto-
wych. Kładki dla pieszych projektowane są ja-
ko jedno- lub wieloprzęsłowe konstrukcje kra-
townicowe (z wykorzystaniem kratownic pła-
skich i przestrzennych), konstrukcje płytowe 
i płytowo-belkowe, konstrukcje łukowe oraz 
konstrukcje podwieszone, wiszące i wstęgo-
we, a także jako konstrukcje linowe z pomosta-
mi ułożonymi bezpośrednio na linach nośnych 
rozpiętych nad przeszkodą.

Klasyczne rozwiązania konstrukcyjne wyko-
rzystywane w projektach kładek dla pieszych 
niejednokrotnie odznaczają się większą dyna-
miką wizualną w porównaniu z rozwiązaniami 
stosowanymi w obiektach mostowych prze-
znaczonych dla innych typów ruchu. Dynami-
ka ta uzyskiwana jest przede wszystkim przez 
stosowanie form krzywoliniowych, pochyleń, 
a niekiedy także przenikania się elementów 
konstrukcyjnych. W ogólności dynamizm for-
my konstrukcyjnej osiągany jest przez unikanie 
dominacji kąta prostego oraz dominacji kierun-
ków wertykalnych i horyzontalnych.

Przekroje poprzeczne kładek odzwiercie-
dlają rozwiązania stosowane w innych typach 
obiektów mostowych. Skala tych przekrojów 
jest jednak znacznie mniejsza. W projektowa-
nych kładkach dla pieszych zastosowanie ma-
ją przekroje płytowe, płytowo-belkowe, kratow-
nicowe oraz skrzynkowe (rys. 6).

Lekkie pomosty kładek wykonywane są naj-
częściej w postaci stalowego układu ruszto-
wego utworzonego z podłużnych dźwigarów 
głównych oraz z łączących je belek poprzecz-
nych. Płyty pomostów wykonywane są jako 
płyty żelbetowe, płyty stalowe usztywnione że-
brami podłużnymi (płyty ortotropowe) bądź ja-
ko pomosty ażurowe z dyliny z drewna twarde-
go (krajowego lub egzotycznego).

Projektując pomost kładki warto zauwa-
żyć, iż w obiektach zlokalizowanych nad inny-
mi trasami komunikacyjnymi z dużą staranno-
ścią projektuje się także elementy konstruk-
cyjne i ich połączenia występujące pod pomo-

stem. Elementy te, oglądane przez użytkowni-
ków niżej położonej trasy, wywierają równie du-
ży wpływ na estetykę obiektu.

Podsumowanie
Choć określenie „kładka” kojarzyć się mo-

że z małą, prowizoryczną konstrukcją, to w dzi-
siejszych czasach pod pojęciem tym kryją się 
znaczące osiągnięcia mostownictwa. Są to 
niekiedy obiekty prototypowe, pozwalające 
wdrożyć do praktyki inżynierskiej nowe rozwią-
zania konstrukcyjne i nowe materiały. Niejed-
nokrotnie są to konstrukcje przyjmujące ory-
ginalne formy architektoniczne. Niezależnie 

Rys. 5. Formy konstrukcyjne kładek dla pieszych od stopnia innowacyjności i oryginalności za-
stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych kład-
ki dla pieszych powinny być przede wszyst-
kim konstrukcjami funkcjonalnymi, wygodny-
mi w użytkowaniu, zaprojektowanymi ergono-
micznie (przyjaźnie człowiekowi), bezpiecznie, 
estetycznie i ekonomicznie.
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Rys. 6. Przykładowe przekroje poprzeczne kładek


