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Silnice  i/21
velká Hleďsebe

dopravní význam stavby

obchvat Velké Hleďsebe je veden v ex-
travilánu obce  Velká Hleďsebe. Jedná se 
o pozemky orné půdy, trvalý travní porost, 
lesní pozemek, vodní plochu, silnici a ostatní 
plochy a komunikace v katastrálním území 
Drmoul, Velká Hleďsebe, klimentov a tři 
Sekery u kynžvartu. Dotčené pozemky jsou 
převážně využívány jako louky a pastviny.

novostavba dvoupruhové silnice v délce 
2589 metrů s živičným krytem vozovky, pěti 
silničními mostními objekty, odvodněním 
do silničních příkopů (v oblasti ochranného 
pásma 2B mariánských lázní), vyvolanými 
přeložkami dotčených inženýrských sítí ve 
správě čeZ, telefónica o2, ZVHS a obce je 
realizována v kategorii S11,5/80.

V km 1,9–2,2 se trasa dotýká prosto-
ru u koupaliště riviéra a zde křižuje silnici 
iii/20173 na tři Sekery. V místě křížení silnic 
i/21 a iii/2073 (u obce klimetnov) je posta-
vená mimoúrovňová křižovatka (mÚk). na 
konci úseku se trasa přiklání severozápadně 
zpět k Velké Hleďsebi a končí v km 2,589, 
kde navazuje na stávající silnici i/21. Stavba 
se nacházela v ochranném pásmu stupně 2 
B přírodních léčivých zdrojů lázeňského mís-
ta mariánské lázně. na konci úseku, kde se 
trasa silnice dotýká zástavby obce, je prove-
dena protihluková stěna v délce 353 metrů 
a zděné oplocení parcel v klimentově. Hladi-

ny hluku po provedení protihlukových opat-
ření nepřekračují povolené hlukové limity.

navrhovaná přeložka stávající silnice i/21 
byla uvedena do provozu v celém úseku 
v délce 2,589 metru. Přeložka místní ko-
munikace ke koupališti a do malé Hleďsebe 
realizačně předcházela a zároveň byla uve-
dena do předčasného užívání dříve, aby za-
jistila přístup nebo převedení dopravy mimo 
prostor stavby. 

Pro realizaci byla limitující výstavba mostní-
ho objektu na stávající silnici i/21. Výstavba 
tohoto mostního objektu byla zahájena po 
převedení dopravy na provizorní komunikaci. 

Po dokončení stavby zůstalo zachováno ko-
munikační propojení s obcí Velká Hleďsebe 
a nedochází k zásadní změně odtokových 
poměrů. V místě stavby se nenacháze-
ly žádné vodní zdroje, které by byly přímo 
ohroženy. trasa vyvolala zásah do stávající 
zeleně rostoucí mimo les a do lesní zeleně. 
na základě návrhu kácení z dendrologické-
ho průzkumu je uvažováno s kompenzací 
výsadeb.

Dopravní řešení stavby silnice i/21 Velká 
Hleďsebe mimo jiné umožní napojení výhle-
dově plánované trasy silnice iii/1124 na sil-
nici i/21 přes mimoúrovňovou křižovatku.

umístění a popis stavby

stavba silnice i/21 velká Hleďsebe je součástí souboru sta-
veb přeložek silnice i/21. z místního hlediska spočívá význam 
stavby zejména v převedení tranzitní nákladní dopravy na tuto 
novou komunikaci, čímž se odlehčí dopravnímu zatížení stáva-
jících komunikací procházejících obcí. 

Stavba dále řešila bezprostředně související přeložky křižujících a na-
vazujících komunikací. Stávající komunikace měla nevyhovující smě-
rové i výškové uspořádání, dále trasa byla v kolizi s urbanistickými 
vztahy v území – procházela obcemi Drmoul a Velká Hleďsebe, která 
se řadí mezi nejvíce nehodová místa.

Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je odklon tranzitní dopravy 
mimo obec jednoznačný, vhodné řešení připojení komunikací nižších 
tříd na páteřní komunikaci a použití okružní křižovatky dále minima-
lizuje počet kolizních bodů a zvyšuje bezpečnost pěších v daném 
úseku. Při posouzení provozních nákladů dochází ke zkrácení trasy 
v řešeném úseku přibližně o 10 %. optimálně navržený sklon nivelety 
umožňuje plynulejší průjezd a tím dochází také k úspoře nákladů na 
pohonné hmoty, opotřebení vozidel a především k úspoře času.

trasa silnice i/21 navazuje na dálnici D5 (mÚk Bor) a spojuje Planou, 
mariánské lázně, Cheb a hra-
niční přechody se Spolkovou 
republikou německo: Pomezí 
(rychlostní komunikace r6), aš 
(silnice i/64) a Vojtanov (silnice 
i/21). na silnice i/21 se v obci 
Velká Hleďsebe napojuje silnice 
ii/215, která zajišťuje propojení 
s lázeňským centrem marián-
ských lázní.
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FotograFie z průběHu stavby
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Stavba byla zahájena 4. prosince roku 2008 a probíhala podle schváleného harmono-
gramu. Uvedení stavby do provozu bylo 30. června 2011.

stav reaLizaCe

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iZ: Schválení investičního záměru • Ur: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozu

upvzur zsspizeia

06/201107/200806/2006 12/200808/200805/200212/1998

data o stavbě
Hlavní trasa:
délka: 2589 m
kategorie: S 11,5/80
plocha vozovek: 26 150 m2

počet stavebních objektů: 17
mostní objekty:
počet celkem: 5
z toho na silnici: 4
nad silnicí: 1
plocha mostů: 2398 m2

mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
délka větví: 550 m

protihlukové stěny:
počet objektů: 1
délka stěny: 353 m
přeložky ostatních komuni-
kací:
počet objektů: 1 (silnice iii/20173)
délka: 173 m
přeložky inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 8
objekty elektro, sděl. kabely: 5
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 159 090 m3

násypy: 75 180 m3

název stavby:
i/21 Velká Hleďsebe
místo stavby:
karlovarský kraj
Katastrální území:
Drmoul, Velká Hleďsebe, klimen-
tov, tři Sekery u kynžvartu
druh stavby:
novostavba
objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic čr, 
správa k. Vary, Závodní 369/82, 
360 06  karlovy Vary

projektant dsp:
Valbek, spol. s r.o., liberec, 
pracoviště Plzeň, radyňská 21, 
326 00 Plzeň
zhotovitel:
Sdružení Velká Hleďsebe (Viamont 
DSP, eDikt, alGon PlUS)
Cena stavby dle smlouvy:
386 624 818 kč (bez DPH) 

pozn.:  tento leták byl aktualizován v červenci 2011. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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