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O d kilku lat obserwuje się zmianę podejścia do zagad-
nienia nadrzędności, kto w ruchu miejskim jest waż-
niejszy – pieszy czy pojazd. Mimo tego, że zasady
kreowania infrastruktury transportowej są opisane

w rozporządzeniach [6 ÷ 8], a dodatkowo zasady ich dostoso-
wania do potrzeb osób niepełnosprawnych podano w standar-
dach dostępności, np. [4 ÷ 5; 12 ÷ 14], to dawniej projektowa-
nie przestrzeni komunikacyjnej podporządkowane było za-
pewnieniu płynności ruchu pojazdom.

Obecnie tendencje się odwróciły. Coraz częściej, szcze-
gólnie w miastach, nie tylko rezygnuje się z wykonywania
skrzyżowań bezkolizyjnych, ale istniejące bezkolizyjne przej-
ścia wielopoziomowe dubluje się przejściami w poziomie te-
renu, a niekiedy nawet je likwiduje. Zmiana ta jest pochodną
wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu tego typu skrzyżo-
waniami, doniesień medialnych, głosów i opinii wypowiada-
nych na wielu konferencjach, podczas konsultacji społecz-
nych oraz badań, wykonanych m.in. przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów [1 ÷ 3; 9 ÷ 10]. Wynika z nich, że na ogół pie-
si wolą poruszać się po przejściach w poziomie jezdni, a
z przejść wielopoziomowych korzystają w ostateczności.
Trend ten jest związany z coraz większą liczbą seniorów oraz
innych osób umownie nazywanych „osobami o ograniczonej
mobilności”, czyli poruszających się o kulach, na wózkach in-
walidzkich, skuterach, z wózkami dziecięcymi i zakupowymi.

Zalety i wady przejść bezkolizyjnych
Podstawową zaletą podziemnych lub nadziemnych

przejść bezkolizyjnych dla pieszych (tunelu lub kładki dla
pieszych) w porównaniu z przejściami w poziomie terenu jest
brak bezpośredniego kontaktu pieszego z pojazdem (tram-
wajem, autobusem, pociągiem). Jest to bardzo istotne w przy-
padku osób z ograniczoną percepcją, np. osoby niewidome lub
słabowidzące mogą mieć trudności z zauważeniem pojazdu,
oceną jego odległości od przejścia oraz prędkości zbliżania

się. U osób z ograniczeniami psychicznymi i umysłowymi
problemem może być opanowanie oraz przestrzeganie zasad
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Separacja od po-
jazdów, jaką oferuje bezkolizyjność, pozwala również na eli-
minację psychicznego dyskomfortu, jaki odczuwają osoby
w kontakcie z blisko przejeżdżającymi pojazdami.

Podstawową wadą przejść bezkolizyjnych jest wymusze-
nie pokonywania różnicy wysokości – zazwyczaj dwukrot-
ne. Z tego powodu należy zawsze dążyć do ich wyznaczania
w miejscu, gdzie ta różnica jest najmniejsza, wykorzystując
rzeźbę terenu (przeszkoda wyniesiona – wykonanie tunelu,
przeszkoda zagłębiona – kładka) oraz ukształtowanie wyso-
kościowe przeszkody. Przykładem może być wykonanie tu-
nelu w nasypie, zamiana nasypu na estakadę z chodnikiem
w poziomie terenu lub chodnikiem z pochyleniem. W innych
przypadkach konieczne jest wykonanie elementów architek-
tonicznych umożliwiających pokonywanie wysokości, czyli
schodów, pochylni (fotografia) lub zastosowanie urządzeń
technicznych – dźwigów osobowych. Wpływ na różnicę wy-
sokości ma wybór rodzaju przejścia bezkolizyjnego – tunelu
lub kładki dla pieszych. Uwzględniając konieczną wysokość
skrajni (pieszych i pojazdów) oraz grubość konstrukcji (dro-
gi oraz kładki), tunel „wymusza” pokonywanie mniejszej róż-
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nicy wysokości niż kładka, a więc jest korzystniejszy dla wie-
lu osób, np. starszych.

Poruszanie się po schodach i pochylni wymaga wykonania
znacznego wysiłku fizycznego (przy wchodzeniu) i wzmożo-
nej uwagi przy schodzeniu (niebezpieczeństwo upadku).
Schody zapewniają możliwość poruszania się w sposób szyb-
ki i na krótkim odcinku, dlatego korzystają z nich przede
wszystkim osoby chodzące i sprawne. Wyjątek stanowią oso-
by poruszające się o kulach, które chętnie poruszają się po
schodach, ale tylko „w dół”. Alternatywę dla osób „chodzą-
cych” stanowi pochylnia, której płaszczyzna jezdna nie wy-
musza na idącym stawiania tzw. kroku minimalnego, czyli
o wysokości odpowiadającej co najmniej wysokości stopnia
schodów. Pochylnia pozwala poruszać się wszystkim, którzy
jeżdżą na wózkach lub prowadzą wózki – zakupowe, dziecię-
ce, towarowe. Dla osób mających problem z korzystaniem ze
schodów i z pochylni przeznaczone są urządzenia dźwigowe.
Zarządcy niechętnie jednak je montują ze względu na trud-
ności utrzymania w prawidłowym stanie technicznym (wyso-
ka awaryjność) oraz użytkowym (trudności w utrzymaniu
czystości).

Zalecenia dotyczące przejść podziemnych
W celu maksymalnego ułatwienia poruszania się pieszych

po przejściu bezkolizyjnym należy dążyć do jego zaprojekto-
wania w sposób, który uwzględni indywidualne możliwości
oraz preferencje, najlepiej wszystkich potencjalnych użytkow-
ników. Takie rozwiązanie musi obejmować jednoczesne wyko-
nanie schodów stałych, pochylni stałej (fotografia) oraz urzą-
dzenia dźwigowego (tylko w niektórych przypadkach mogą to
być dodatkowo schody i pochylnie ruchome). Tak skonfiguro-
wane przejście zapewni osobom o ograniczonej mobilności:

● dostęp uniwersalny dzięki dźwigowi;
● dostęp niezawodny dzięki pochylni;
● dostęp elastyczny dzięki jednoczesnemu zastosowaniu

i pochylni, i urządzenia dźwigowego (oraz schodów).
To ostatnie rozwiązanie umożliwia dokonanie przez piesze-

go wyboru sposobu poruszania się w zależności od indywi-
dualnej kondycji psychofizycznej oraz stanu techniczno-użyt-
kowego elementów i urządzeń [11]. Wpływ na konfigurację
może mieć lokalizacja przejścia. W przypadku przejścia zlo-
kalizowanego poza gęstą zabudową mogą to być tylko scho-
dy stałe i pochylnia stała bez dźwigu osobowego, który z po-
wodu uzasadnionej potrzeby może zostać zamontowany
w przyszłości. W tym celu w konstrukcji obiektu oraz jego
otoczeniu należy przewidzieć miejsce na montaż urządzenia
oraz wykonanie dojść do niego [9].

Do niedawna na wybór rodzaju przejścia bezkolizyjnego
miał wpływ również aspekt psychologiczny wynikający z po-
dejścia człowieka do problemu wykonywania wysiłku zwią-
zanego z pokonywaniem różnicy wysokości. W przypadku
kładki pieszy widział najpierw wejście do góry, a więc prze-
szkodę, która od razu zniechęcała, natomiast stojąc przed tu-
nelem (przejściem podziemnym) najpierw zejście w dół, czy-
li czynność stosunkowo łatwą. Niestety ten aspekt należy już
do przeszłości. Obecnie najważniejsze jest zapewnienie czy-
stości oraz bezpieczeństwa osobistego.

Przejścia podziemne (tunele dla pieszych) są często zalewa-
ne przez gwałtowne opady deszczu i wymagają każdorazowo
działania służb oczyszczających. Ponadto często gromadzą
się w nich osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, bez-
domne, którym zadaszenie pozwala schronić się w dni chłod-
ne oraz wilgotne. Ma to niebagatelny wpływ na bezpieczeń-
stwo osobiste szczególnie kobiet. Zbliżając się do kładki dla
pieszych, widać z pewnej odległości, co się na niej dzieje.
W przypadku tunelu taka sytuacja występuje tylko wtedy, gdy
znajduje się on na przedłużeniu chodnika i ma umiarkowaną dłu-
gość (jest dobrze widoczne wyjście pozwalające na jego tle do-
strzec ewentualne zagrożenie). W innych sytuacjach tunele są wy-
korzystywane przede wszystkim w ciągu dnia oraz gdy widać
licznych przechodniów wchodzących i wychodzących z tunelu.

Niekiedy różnice wysokości występują w obrębie tunelu.
Także i tutaj najlepiej sprawdza się rozwiązanie w postaci chod-
nika z łagodnym pochyleniem lub schodów i pochylni z ewen-
tualnym dodatkowo montowanym urządzeniem dźwigowym.
Sytuacja wewnątrz tunelu jest o tyle korzystniejsza, że jest to
obszar zadaszony, a więc niepoddawany bezpośredniemu od-
działywaniu opadów atmosferycznych i wiatru.
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