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Aalto Cibulka od YIT hlásí dokončení hrubé stavby. Byty si lze nově 
prohlédnout ve virtuální realitě 

 

Společnost YIT posunula do fáze hrubé stavby svůj rezidenční projekt v pražských Košířích 

s názvem Aalto Cibulka. Dům ve tvaru vlnovky nabídne celkem 250 nízkoenergetických bytů 

ve finském stylu, z nichž je v současné době prodáno již 40 %. K výběru nového bydlení 

mohou zájemci navíc nově využít virtuální realitu. Rezidenční komplex s parkem 

a komerčními prostory plánuje YIT dokončit závěrem příštího roku. 

 

Na budově Aalto Cibulka developer aktuálně osazuje okna a začal pracovat na fasádě. Uvnitř pak 

probíhají práce na rozvodech technického zařízení, vnitřních omítkách a betonáži podlah. „Výstavba 

rezidence Aalto Cibulka pokračuje velmi dobře a držíme se stanoveného plánu. Pro zájemce 

o bydlení v tomto projektu v sousedství přírodního parku Košíře-Motol jsme navíc připravili novinku. 

Abychom jim volbu co nejvíce ulehčili, budou si moct vybrané byty prohlédnout pomocí virtuální 

reality. V ní mohou snadno podle svých preferencí měnit 

barevnost podlah, dlažeb, obkladů, dveřních zárubní 

i typy např. sanitárního vybavení. Na vlastní oči tak 

v konkrétním prostoru uvidí, jak bude jejich nový domov 

vypadat,“ uvádí Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT 

Stavo, a dodává: „Nabídku bytů v této atraktivní lokalitě 

Prahy 5 navíc do budoucna plánujeme rozšířit. Nedaleko 

novostavby totiž v rámci přestavby původní industriální 

budovy Meopta vytvoříme dnes tak oblíbené bydlení 

loftového typu.“  

 

Aalto Cibulka vyrůstá na ploše bývalého brownfieldu v Praze 5 nedaleko parku Košíře-Motol. Dům 

ve tvaru vlnovky, na níž odkazuje i jeho název, zahrnuje 250 nízkoenergetických bytů ve finském 

stylu v dispozicích 1+kk až 5+kk o velikostech až 156 m2 s prostornými terasami či balkony. 

V nejvyšších patrech se budou nacházet penthousy se samostatným odděleným vstupem. 

Na přízemní jednotky budou pak navazovat předzahrádky. Vybrané byty jsou navíc koncipovány 

jako ateliéry, které lze zařídit jako kanceláře. Součástí rezidence bude také soukromý park. 

Vzhledem k tomu, že se areál nachází nedaleko přírodní památky Vidoule, koncipuje jej YIT jako 

uzavřený s naprostým vyloučením automobilové dopravy – svedena bude do podzemních garáží. 

 
 
O YIT a YIT Stavo: 
Společnost YIT (výslovnost: vajajtý) vstoupila na český trh v roce 2008, kdy akvizicí získala českou firmu Euro 
STAVOKONSULT. Obě společnosti působí v oboru stavebnictví řadu let – původní Euro STAVOKONSULT 
byla na českém trhu téměř 20 let, kořeny skandinávské YIT sahají až do roku 1912. K hlavním činnostem YIT 
Stavo patří příprava a realizace developerských projektů. Na český trh, na němž letos slaví 10 let svého 
působení, přináší bydlení ve finském stylu. Společnost YIT Stavo v České republice dokončila již 10 projektů: 
Hostivař I a II, Hájek, Troja, Victoria, Braník, Green Motol, Hyacint Modřany, Talo Kavalírka a Koivu Zličín. Ve 
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výstavbě jsou nyní 3 projekty: Koru Vinohradská, Aalto Cibulka v pražských Košířích a přelomový projekt 
Suomi Hloubětín. Na ploše původního 9hektarového brownfieldu v Hloubětíně vznikne nová čtvrť s bytovými 
domy, obchodními prostory a školkou, ve které najde domov více než 2 500 obyvatel. V roce 2019 YIT čtvrť 
rozšíří o nový polyfunkční projekt Lappi Hloubětín s 260 byty a komerčními prostory o výměře cca 3 500 m2. 
YIT již dokázala splnit svůj ambiciózní plán a zařadila se mezi pětici nejsilnějších developerů na poli rezidenční 
výstavby v Praze. V oblasti CSR YIT dlouhodobě podporuje Kliniku dětské chirurgie FN Motol a s ní spjatou 
nadaci Konto „Dětská chirurgie Motol“, kterou zaštiťuje herečka Tereza Brodská. 
K 1. únoru 2018 proběhla fúze finské YIT s další přední stavební firmou ve Finsku – společností Lemminkäinen 
(obě s více než stoletou tradicí). Nově vzniklá skupina, působící pod názvem YIT, je největší stavební 
a developerskou firmou ve Finsku a řadí se na přední příčky v celé severní Evropě. Realizuje bytové i komerční 
nemovitosti a soustředí se zejména na projekty rozvoje velkých městských urbanistických celků vč. související 
výstavby infrastruktury a komunikací. V roce 2016 dosáhl roční obrat obou spojených firem, které dohromady 
zaměstnávají na 10 000 lidí, zhruba 3,4 mld. eur. Skupina působí v 11 zemích: Finsku, Rusku, Švédsku, 
Norsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České republice, Slovensku a Polsku. Akcie společnosti YIT jsou 
kotovány na burze v Helsinkách. 
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