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rychlostní silnice  R6
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DOPRaVNí VýZNam StaVby

Předmětem stavby je úprava stávající silnice 
první třídy i/6 v úseku od nového Sedla až za 
Sokolov na čtyřpruhovou rychlostní komuni-
kaci. trasa je navržena v kategorii r 24,5/100, 
tedy střední pruh šířky tři metry, šířka jízdního 
pruhu 2 x 3,75 metru  a zpevněná krajnice dva 
metry. V místech připojení mimoúrovňových 
křižovatek jsou navrženy připojovací a odpojo-
vací pruhy. Pouze v části úseku, kde trasa pře-
kračuje ohři je silnice v kategorii r 17,5/80.
 
na začátku úpravy trasa navazuje na před-
chozí stavbu silnice r6 nové Sedlo–Jenišov, 
odkud pokračuje jihozápadním směrem sou-
běžně se stávající silnicí i/6. trasa je navržena 
tak, aby v co největší míře využívala stávající 
silnici i/6. 

V místě od začátku úseku až po mimoúrovňo-
vou křižovatku (mÚk) se silnicí iii/2099 Soko-
lov–loket se stávající silnice rozšíří vlevo. od 
mÚk se silnicí iii/2099 až po mimoúrovňovou 
křižovatku se silnicí ii/210 je navržen přecho-
dový úsek, kde přechází nová polovina komu-
nikace na pravou stranu. konec úpravy nava-
zuje na stavbu r6 Sokolov–tisová. Celková 
délka úpravy je 7480 metrů. 

Připojení na silniční síť jsou provedena mimo-
úrovňovými křižovatkami u Sokolova-těšovic 
a také u Staré ovčárny. Všechny ostatní přímé 
sjezdy a odbočení ze silnice i/6 budou zruše-

ny. obsluha území bude zajištěna sítí polních 
cest, napojených na silnice ii. a iii. třídy.

trasa komunikace leží v ochranném pásmu ii 
B přírodních léčivých zdrojů lázeňského mís-
ta karlovy Vary a to až po km 3,30. Hranice 
ochranného pásma tvoří řeka ohře. V km 
3,05–3,80 pak trasa přechází přes území „Pří-
rodní památky Údolí ohře“. Dosavadní využití 
projektované trasy má zemědělský a lesní 
charakter.

i když se trasa významným způsobem nepři-
bližuje obytné zástavbě v místech, kde nebu-
dou po zprovoznění nové komunikace dodrže-
ny hlukové limity 60 dB ve dne a 50 dB v noci, 
je navržena protihluková opatření dvojího typu 
– protihlukové stěny a případná výměna oken 
za okna s vyšší zvukovou neprůzvučností.

Stavbou bylo také dotčeno velké množství in-
ženýrských sítí, které musely být přeloženy či 
jinak upraveny.

trasa je navržena tak, aby v co největší míře 
využívala stávající trasu silnice i/6. tato zása-
da nemohla být dodržena v úseku, který pro-
chází významným krajinným prvkem lesa (km 
1,0–3,0). tam  trasa nesplňovala požadavky 
eia, a proto se zde ve výškovém vedení od-
chýlila od současné nivelety tak, aby pod silni-
cí i/6 podešel biokoridor spolu s lesní cestou.

UmíStěNí a POPiS StaVby

Úsek silnice R6 v Karlovarském kraji po svém úplném 
dokončení přispěje vzhledem k rozšíření komunikace 
z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznému zvýšení 
plynulosti dopravy a dále také k podstatnému zkrácení 
přepravní doby mezi Chebem a Karlovými Vary. 

Stavba r6 nové Sedlo–Sokolov patří do souboru staveb 
rychlostní silnice r6 v tomto kraji, přičemž k dosažení zka-
pacitnění úseku dochází postupným realizováním navazují-
cích staveb –  kamenný Dvůr–tisová (uvedena do provozu 
v červnu 2010), nové Sedlo–Jenišov (uvedena do provozu 
v červenci 2010) a stavby Sokolov–tisová (uvedena do pro-
vozu v dubnu 2011). 

Projektovaný úsek komunikace je součástí silnic evropské 
sítě e 48, která zajišťuje spojení ve směru Praha–německo. 
Současně je částí spojení Praha–karlovy Vary–Cheb–státní 
hranice, která je jako silnice i. třídy ( i/6) součástí dopravního 
systému české republiky. komunikace též zajišťuje nezbyt-
nou dopravní obslužnost průmyslové aglomerace karlových 
Varů, Sokolova a Chebu.

Z hlediska dopravní zátě-
že navrhované komunika-
ce bylo uvažováno v sou-
ladu s výsledky sčítání 
z roku 2005 a zadávacími 
podmínkami s intenzitou: 
16 856 vozidel/24 hodin 
(z toho 4468 těžkých vo-
zidel/24 hodin) přepočte-
nou pro rok 2020.
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FOtOgRaFiE Z PRůběhU StaVby
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Stavba je od 5. dubna 2011 v předčasném užívání jednosměrně od Sokolova směrem 
do karlových Varů. Dne 11. července 2011 došlo k obousměrnému zprovoznění 
úseku Nové Sedlo–Sokolov. Zprovozněna je polovina profilu budoucí čtyřpruhové ko-
munikace a tím dochází k propojení trasy karlovy Vary–Cheb po nové rychlostní silnici 
r6. k zprovoznění v plném čtyřpruhovém uspořádání došlo 17. dubna roku 2012.

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

04/201208/200809/2005 04/200910/200808/200107/2000

Data O StaVbě
hlavní trasa:
délka: 7480 m
kategorie: r 24,5/100 a r 17,5/80
plocha vozovek: 150 440 m2

počet stavebních objektů: 96
mostní objekty:
počet celkem: 10
z toho na rychlostní silnici: 9
nad rychlostní silnici: 1
celková délka mostů: 493 m
mimoúrovňové křižovatky:
počet: 2
délka větví: 1410 m

Opěrné zdi:
počet objektů: 1
plocha zdí: 825 m2
Protihlukové stěny:
počet objektů: 3
délka stěn: 1465 m
Přeložky ostatních komunikací:
počet objektů: 8
celková délka přeložek: 3090 m
Přeložky inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 23
objekty elektro: 29
přeložka plynovodu: 6

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 240 000 m3

násypy: 260 000 m3

Název stavby:
r6 nové Sedlo–Sokolov
místo stavby:
karlovarský kraj 
Katastrální území:
nové Sedlo, Sokolov, Staré Sedlo, 
těšovice, královské Poříčí, loket, 
Vítkov u Sokolova
Druh stavby:
novostavba, liniová

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic čr, 
Správa k. Vary, Závodní 369/82,
karlovy Vary
Projektant DSP/ZDS:
PraGoProJekt, a.s., 
ateliér karlovy Vary, Vítězná 26, 
360 01 karlovy Vary
Zhotovitel:
Sdružení StraBaG, a.s., met-
rostav, a.s., Skanska DS, a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 
2 496 283 222 kč (bez DPH) 

Pozn.:  tento leták byl aktualizován v dubnu 2012. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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