
 

 

 

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO 

 Termín realizace projektu: 2007-2017 

 Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího petrohradského letiště Pulkovo do podoby 

moderního mezinárodního letiště 

 Popis projektu: výstavba nového terminálu 

o rozloze 174 432m
2
 a kapacitě 22 mil. 

cestujících. 

 Umístění: v místě stávajícího letiště 

 Rozpočet projektu: přes 1 miliardu USD 

 Forma financování: PPP 

 

OCHTA CENTER 

 Termín realizace projektu: 2006-2016 

 Cíl projektu: suverénně nejambicióznější projekt obchodního centra, vybudovaného 

okolo téměř 400m vysokého mrakodrapu, budoucího hlavního sídla ruského 

plynárenského gigantu Gazprom 

 Popis projektu: celá výstavba centra se bude vyvíjet ve 3 vlnách: 

první vlna – 100 000m
2
 hlavního sídla 

firmy Gazprom ve výškové budově a 

navíc 170 000m
2
 plochy obchodního 

centra, parkovacích míst a dalších 

komerčních ploch 

druhá a třetí vlna – 130 000 + zhruba 

dalších 700 000m
2
 komerčních a 

rezidenčních ploch, hotelů, muzeí apod. 

 Umístění: břeh řeky Ochta (podle které byl projekt přejmenován z půdového názvu 

Gazprom City kvůli negativní odezvě veřejnosti) 

 Rozpočet projektu: v řádech miliard USD 

 Forma financování: 51% zainventuje přímo polostátní firma Gazprom, zbylých 49% 

bude přidáno z rozpočtu města Petrohradu 



ROZŠÍŘENÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ OKOLO PETROHRADU 

 Termín realizace projektu: 2005-2010  

 Cíl projektu: výstavba dálničního spojení 

důležitých částí Petrohradu pro ulehčení těžké 

dopravní situace ve městě. 

 Popis projektu: celková délka dálnice je 

plánovaná na 46,6km s čtyř, šesti a osmi 

proudovými částmi. Projekt obsahuje také 15 mimoúrovňových křížení a unikátní 

mosty s výškou 55m a 35m umožňující průjezd lodí. 

 Umístění:  jižní část – 11,5km od jižní části městského okruhu k přístavu 

střední část – 8,95km od přístavu přes střed města směrem na sever 

severní část – 26,15km při severní části města a dále k městskému  

obchvatu a k mezinárodní dálnici E-18 „Scandinavia“ 

 Rozpočet projektu: 3 miliardy USD (městský rozpočet 493 mil. USD, investiční fond  

  Ruské federace 1 miliarda USD) 

 Forma financování: Private-Public-Partnership (PPP) 

 

„ORLOVSKÝ“ TUNEL POD ŘEKOU NĚVOU 

 Termín realizace projektu: 2005-2010 

 Cíl projektu: rozvoj městského dopravního systému 

 Popis projektu: vytvoření nepřerušené dopravní spojnice historického centra 

Petrohradu s federálními dálnicemi. Projekt prodlouží dobu splavnosti řeky Něvy. 

V roce 2010 se předpokládá denní kapacita 49 000 aut. 

 Umístění: Orlovský tunel se bude razit mezi mosty „Litejny“ a „Bolšeochtinsky“. Ze 

severu se napojí na hlavní metropolitní tahy vedoucí na federální a regionální 

rychlostní komunikace a z jihu se spojí s „Smolným“ nábřežím ležícím téměř 

v centru města. 

 Rozpočet projektu: 981 mln. USD (městský rozpočet 327 mil. USD, investiční fond  

  Ruské federace 327 mil. USD) 

 Forma financování: Private-Public-Partnership (PPP) 



OSOBNÍ TERMINAL PETROHRADSKÉHO PŘÍSTAVU 

 Termín realizace projektu: 2004-2011 

 Cíl projektu: výstavba moderního 

přístavního terminálu s roční 

přepravní kapacitou 1,5 mil. 

cestujících. 

 Popis projektu: projekt obsahuje 

rozvoj zastavěných ploch, 

rekonstrukci stávajících vodních cest, 

výstavbu několika terminálů a také sedmi nových kotvišť pro velká plavidla (až do 

délky 300m a 9m ponoru). Nový přístav bude splňovat bezpečnostní standardy jak 

pro cestující, tak pro plavidla. Nově zastavěné plochy se využijí jak pro komerční 

tak pro rezidenční výstavbu. 

 Umístění: pobřeží finského zálivu, 20 min. autem od centra města a husté zástavby 

 Rozpočet projektu: přes miliardu USD (včetně 205 mil USD z federálního rozpočtu) 

 Forma financování: Private-Public-Partnership (PPP) 

 

 

 

 

 



ROZVOJ OSTROVU „NEW HOLLAND“ 

 Termín realizace projektu: 2005-2010 

 Cíl projektu: vytvoření nového kulturní centra, komerčních a rezidenčních zón na 

ostrově New Holland 

 Popis projektu: s celkovou rozlohou 180 000m
2
 budou v objektu kombinovány 

kancelářské prostory, obchodní centra, 3 hotely, 9 000m
2 

obytných zón, kulturní 

centrum, galerie umění, museum a podzemní parkoviště. Plocha kulturního centra 

„Festival Palace“ čítá 16 300m
2
 a skládá se z koncertní haly pro 2 000 posluchačů 

a otevřeného amfiteátru pro 3 000 diváků. Podzemní parkoviště pojme 1 093 aut. 

V projektu je také zahrnuta rekonstrukce 2 stávajících mostů a výstavbu 8 dalších. 

 Umístění: ostrov se nachází 

v přímém centru města, 15 minut 

pěšky od Ermitáže a 5 minut od 

řeky Něvy. 

 Rozpočet projektu: 378 mil. USD 

 Forma financování: investice 

soukromého zahraničního 

kapitálu 

 

 



PROJEKT „MARINA TOWER“ 

 Termín realizace projektu: 2007-2011 

 Cíl projektu: vytvoření nové městské části s kvalitní infrastrukturou a s výstavbou 

rezidenční, komerční i místy pro odpočinek 

 Popis projektu: název projektu „Marina tower“ vychází z umístění projektu na 

pobřeží, s nádherným výhledem jak na finský záliv, tak na historické centrum 

Petrohradu. Tato městská část je známá jsou čistotou, dostatkem zeleně a čerstvým 

mořským vzduchem. Architektonický návrh pochází od německého z ateliéru Braun 

& Schlockermann Arcadis. 

Obyvatelé komplexu budou mít k dispozici veškeré zázemí, které mají zapotřebí: 

školky a školy, obchody, restaurace, všechny možné druhy služeb, kanceláře, stejně 

jako moderní přístav pro menší plavidla. Promenády, sportovní střediska a dětská 

hřiště budou taktéž lehce dostupná, stejně jako podzemní parkoviště. 

 Umístění: na pobřeží finského zálivu, v severně-západní části Petrohradu 

 Rozpočet projektu: 600 mil. USD 

 Forma financování: investice firmy LLC “AT-Alliance Development” 

 


