STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES

NADJEZD NAD DÁLNICÍ D1 U PŘEROVA
OVERPASS ACROSS THE MOTORWAY D1
NEAR PŘEROV
TEXT Leonard Šopík, Lenka Zapletalová, Jiří Stráský

Nadjezd nad dálnicí D1 u Přerova tvoří integrovaná oblouková konstrukce celkové délky 92 m.
Mostovku lichoběžníkového průřezu podpírá oblouk s rozpětím 56 m. Protože patky oblouku
jsou spojeny s koncovými příčníky tlačenými vzpěrami, tvoří nadjezd samokotvenou obloukovou konstrukci. I když most kříží komunikaci šikmo, je mostní konstrukce kolmá. Aby oblouk
nevytvářel pohledovou bariéru, je velmi úzký. Proto je jak mostovka, tak i oblouk namáhán
výraznými krouticími momenty. Most je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční
řešení, statickou analýzu a technologii výstavby.
The overpass above the motorway D1 near Přerov consists of an integrated arch structure with
a total length of 92 m. The bridge deck, which is formed by a trapezoidal slab, is supported by
an arch with a span of 56 m. Since the arch footings are connected to the end diaphragms by
compression struts, the overpass forms a self-anchored arch structure. Although the bridge
crosses the road at a skew angle, the bridge structure is square. The arch is very narrow in order not to form a visual barrier. Therefore, both the bridge deck and the arch are stressed by
a significant torsional moment. The bridge is described in terms of its architectural and construction solutions, structural analysis and production technology.
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Most převádí komunikaci druhé třídy
z Čekyně do Přerova přes zářez dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad
Bečvou (obr. 1). S ohledem na hloubku zářezu je most tvořen obloukovou
konstrukcí. Kvůli špatným geotechnickým poměrům se jedná o samokotvený konstrukční systém, u kterého jsou patky oblouku spojeny s koncovými příčníky tlačenými vzpěrami.

Díky tomu jsou základy mostu namáhány jen svislými silami. Konstrukční
řešení vyšlo z úspěšných realizací řady rámových a obloukových nadjezdů postavených na českých dálnicích
D1 a D35 [1] a na rychlostní komunikaci R1 na Slovensku [2].
Ačkoliv most kříží dálnici šikmo pod
úhlem 84,8844 g, je navržen jako kolmý. Ve stupni PDPS měl oblouk i koncové vzpěry šířku 6,85 m (obr. 2). Po-

