
VilaPark Olomouc: moderní bydlení v 

souznění s přírodou 
VilaPark Tabulový Vrch v Olomouci poskytuje luxusní a zdravé 

bydlení pro náročnější klientelu, od čehož se také odvíjela volba 

kvalitních materiálů. Značka MAPEI v tomto případě splnila všechny 

požadavky a byla součástí celé výstavby viladomů. 

Myšlenka projektu VilaPark Tabulový Vrch 

Cílem projektu je rozhodně víc než jen moderní výstavba. Za návrhem stojí oceňované 

architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., které 

spojilo moderní design s přírodním rázem krajiny. Samotné viladomy jsou rozděleny do 5 

bloků po šesti až devíti samostatných domech, kde každý blok má trochu jinou 

architekturu. Kromě 336 bytových jednotek se v areálu nachází také centrální parkově 

upravená plocha, několik sportovišť, dětská hřiště a místa pro odpočinek. Navíc celou 

čtvrť lemuje rekreační stezka určena pro běh, in-line nebo cyklistiku. 

Zahájení stavby projektu 

První etapa stavby začala již v roku 2018, kdy vzniklo 76 bytových jednotek a 2 jednotky 

komerční. Dokončena byla koncem roku 2019 a byty vzbudily už během výstavby u 

veřejnosti velký zájem. Nadstandardní bydlení, jakým je VilaPark Olomouc, samozřejmě 

požaduje kvalitní materiály a proto při stavbě nemohli chybět produkty z dílny MAPEI.  

Proces výstavby  

Na celé výstavbě řemeslníci použili celkem 36 produktů MAPEI - jak v interiéru, tak v 

exteriéru. K vyrovnání veškerých podkladů ve vnitřních prostorách použili nivelační stěrky z 

řady ULTRAPLAN Eco. V koupelnách byla pro lepší ochranu materiálu před vodou 

nanesena dvousložková hydroizolační stěrka Mapelastic. Na lepení obkladů a dlažeb v 

koupelnách, chodbách a na schodištích bylo použito vlákny vyztužené cementové lepidlo 

Adesilex P9 Fiber Plus a lepidlo Keraflex Maxi S1. Následné spárování obkladů a dlažeb 

zkušení řemeslníci provedli rychletvrdnoucí maltou UltraColor Plus a vodoodpudivou 

maltou Keracolor FF. Na ploché střechy, které v budoucnu bude pokrývat zeleň, byla 

nanesena hydroizolační střešní fólii Mapeplan B15. 

Prvky v exteriéru 

Produkty MAPEI byli taktéž použity ve vnějších prostorách VilaParku, které jsou obohacené 

o rekreační a sportovní místa pro veřejnost. Na sanaci svislých i vodorovných 

https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/mapelastic
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/adesilex-p9-fiber-plus
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/keraflex-maxi-s1
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/ultracolor-plus
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/keracolor-ff


železobetonových konstrukcí byly použity malty z řady MapeGrout a maltová směs 

Planitop 100 na konečnou povrchovou úpravu omítek a betonu.  

 

 

 

META title 

VilaPark Olomouc: moderní bydlení v souznění s přírodou 

 

META description 

Olomouc má novou čtvrť luxusních a zdravých viladomů, při stavbě kterých nechyběli ani 

produkty z dílny MAPEI. 

 

https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/planitop-100

