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YIT oznamuje další kolaudaci projekt Aalto Cibulka dokončen 
 

Společnost YIT zkolaudovala projekt Aalto Cibulka, který vyrostl v těsném sousedství 

přírodního parku v pražských Košířích. Rezidenční komplex ve tvaru vlnovky zahrnuje 

celkem 250 nízkoenergetických bytů ve finském stylu. Noví majitelé se budou moct začít 

stěhovat v prvním čtvrtletí příštího roku, poté co developer dokončí venkovní úpravy 

a poslední drobné práce v interiérech. 

 

Šesti- až sedmipodlažní dům Aalto Cibulka se doslova 

vlní na hranici parku Košíře-Motol a vytváří tak 

přirozený přechod mezi přírodou a městem. V sedmi 

samostatných vchodech je rozmístěno 250 bytů 

různých dispozic, k nimž vždy náleží prostorná terasa, 

balkon či předzahrádka. „Prodáno máme 85 % jednotek 

a ke koupi zůstává jen necelá čtyřicítka z nich. Na výběr 

lidé ještě mají luxusní rozlehlé penthousy s velkou 

terasou v nejvyšších patrech, z nichž jsou krásné výhledy na Prahu, zeleň v okolí i park 

vznikající ve vnitrobloku. Tyto byty navíc vzhledem k naší finské tradici vybavujeme domácí 

saunou. K dispozici je také několik menších 2+kk a 1+kk, které se hodí rovněž na investici, 

což je v Česku stále častější a oblíbenější způsob bezpečného a jistého uložení peněz se 

zajímavým výnosem,“ říká Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo.  

 

K samotnému dokončení výstavby a dalším plánům YIT 

pak Dana Bartoňová uvádí: „Velice nás těší, že se nám 

podařilo projekt Aalto Cibulka zkolaudovat v mírném 

předstihu. My teď svou pozornost upřeme jen o kousek 

vedle na bývalou továrnu Meopta. Tu plánujeme 

zrevitalizovat a proměnit ji na originální bydlení loftového 

typu se zachováním mnoha původních prvků včetně 

opravené a zdokonalené fasády budovy. Park s herními a vodními prvky, který budujeme ze 

severní strany Aalto Cibulka, pak oba projekty propojí a vytvoří uzavřenou klidovou zónu plnou 

zeleně.“  
 
 
O YIT a YIT Stavo:    
Společnost YIT (výslovnost: vaj aj tý) 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 přináší 
bydlení ve finském stylu. Společnost YIT Stavo v České republice dokončila 12 projektů: Hostivař I a II, 
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Hájek, Troja, Victoria, Braník, Green Motol, Hyacint Modřany, Talo Kavalírka, Koivu Zličín, Koru 
Vinohradská a Aalto Cibulka. Ve výstavbě jsou nyní 2 projekty: Ranta Barrandov 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 
2020 YIT čtvrť rozšíří o nový polyfunkční projekt Lappi Hloubětín s 260 byty a komerčními prostory 
o výměře cca 3 500 m2. Další projekty má developer v přípravě.  
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 2018 dosáhl roční obrat 
obou spojených firem, které dohromady zaměstnávají na 10 000 lidí, zhruba 3,8 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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