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Fenomén renesanční benátské vily. Palladiova „La Rotonda“ ve Vicenze 
jako prototyp renesanční vily 
 
Klára Benátská 

 

 

Renesanční vila 

Po vyplenění Říma v roce 1527 a v chaosu, který poté následoval, se umělecký život 

přesunul z části do Benátek, pro které tak znamená polovina 16. století obrovský rozkvět. V té 

době se tu zrodilo velké množství výborných architektů a umělců. Působili tu muži jako 

Sebastiano Serlio, Michele Sanmicheli, Jacopo Sansovino a především Andrea Palladio, který 

je nerozlučně spjat s renesančním obrazem Benátek a jako i všichni předchozí architekti se do 

historie architektury zapsal i díky svým vilám. 

V Itálii můžeme rozlišit tři typy vil: Villa rustika je označena jako venkovská hospodářská 

usedlost, pro kterou je typický uzavřený dvůr. Villa urbana je naproti tomu městská stavba 

sestávající obvykle z hlavní budovy a přilehlých křídel. Villa suburbana stojí na předměstí a 

ztělesňuje přechod mezi oběma předchozími typy, bývá to většinou osamocená budova 

v krajině. 

V Benátsku dosáhlo budování vil největšího rozmachu v 16. století, kdy se bohatí šlechtici 

stěhovali z měst na venkov. Neuchylovali se ale do pusté přírody, volili raději blízkost svých 



 

původních bydlišť. Mezi nejoblíbenější destinace v této oblasti patřily okolí Benátek, Padova, 

Vicenzi a Trevisca. Stavitelé nových vil se snažily budovy a potažmo i životy majitelů spojit 

s přírodou a tím i se jejich hlavním způsobem obživy, zemědělstvím, ale zcela v duchu 

humanismu pěstovali šlechtici i nejrůznější vědy a vzdělání. Tomu musel odpovídat i vzhled 

vily, která nemohla mít čistě venkovský charakter, ale vyžadovalo se od ní splnění estetických 

a kulturních nároků. Samozřejmě vyrůstaly vily i ve městech a jejich bezprostředním okolí. 

Jak tedy už bylo naznačeno, sloužily vily jednak jako správní centra pro zemědělská panství, 

a také fungovaly, a to především, jako místo odpočinku, kde se majitel mohl schovat před 

hlukem a shonem města v soukromí a tichu přírody. Zároveň se stavbou pyšnil jako odrazem 

svého bohatství, vkusu a postavení, jejich výzdoba i velkolepost odpovídaly movitosti a 

prestiži majitele. Často se v nich pořádaly společenské akce, bankety, sešlosti a oslavy, bylo 

tu místo pro hudbu, tanec i konverzaci.  

Vzhled vil se obecně odvozoval od individuálních požadavků majitele a prostředí, architekt 

se snažil co možná nejvíce přizpůsobit svému zaměstnavateli. Všechny však nesou typické 

renesanční znaky, byly budovány v duchu racionalismu, přesných matematických výpočtů a 

antických ideálů. Zároveň na vilách můžeme pozorovat náznaky jejich původu, který se 

odvozuje od opevněných letohrádků. Hradby nahrazují stáje, stodoly, příbytky pro 

zaměstnance, holubníky a jiná hospodářská stavení, která vytváří okolo vily jakousi zeď a 

poskytují ochranu před vetřelci, zároveň bývají v takové vzdálenosti, aby nerušily výhled 

z vily. Samotná budova bývá nejčastěji jednopatrová, ale s jakýmsi přízemním půlpatrem a 

často i s půdou, na které se skladovalo seno, které sloužilo i jako tepelná izolace. Velikostí se 

nemohou rovnat městským palácům, nabízejí sice komfort, ale ne zbytečné plýtvání místem. 

Většina vil stojí obklopená zahradou, anebo alespoň přírodou kultivovanou člověkem, 

protože renesance nepovažovala divokou krajinu za krásnou. Z vily se člověk tedy mohl těšit 

pohledem na květinové a bylinkové záhony, sady a rybníčky. Výhled a vůbec spojení 

s přírodou bylo pro renesanční vily typické a právě proto se u velké většiny z nich objevují 

vyhlídkové lodžie, které poskytují ochranu před ostrým sluncem, deštěm a nepříznivým 

počasím, ale i místo na posazení, jídlo nebo hudbu. Mohly být součástí stavby, pak byly 

většinou umístěny na čelní fasádě nebo i na více stranách domu, nebo byly od domu 

odděleny. Sloupy tvořící portik byly většinou dórského nebo jónského řádu. 



 

Dalším z významných znaků renesanční vily je fronton1 v čele domu, obvykle zdobený 

erbem rodu majitele nebo krátkým nápisem, aby tak zdůraznily jeho postavení a už z dálky 

naznačily, komu vila patří. 

Ani interiéry domů nebyly ponechány náhodě, stejně jako přesně symetricky rozdělená 

fasáda i dispozici domu tvořilo pravidelné seskupení pokojů. V centru dění stál hlavní sál, 

který sloužil především k reprezentaci a okolo něj se nacházely ostatní, menší pokoje, 

využívané jako pracovny nebo soukromé pokoje. Všechny tyto pokoje tvořily tzv. „piano 

nobile“, tedy vznešené patro, v podstatě to byla jediná obytná část budovy. Pod piano nobile 

se většinou umisťovaly kuchyně, sklepy, komory, sklady, prádelny a jiné nezbytné místnosti. 

Interiéry mnohdy zdobily fresky s podobou a životem majitele a i samotná stavba nesla jméno 

majitele a jeho rodiny. 

 

Vila Almerico-Capra 

 

Asi nejznámější vilou té doby, která si získala obdiv současníků i budoucích, je Villa 

Almerico-Capra, lépe známá pod jménem La Rotonda, které se odvozuje od kupole, která 

evokuje tvar rotundy. 

Navrhl ji Andreo Palladio pro kanovníka Paola Almerica na kopci Monte Berico v blízkosti 

Vicenzy. Jedná se o typickou villu suburbanu, někdy také označovanou za belvedér2, tedy 

stavbu spíše městského než venkovského charakteru. Podtrhuje to i fakt, že chybí veškeré 

hospodářské stavby. Paolo Almerico nebyl také žádný statkář, ale šlechtic z města v letech, 

který si přál místo k odpočinku, na pořádání večírků a sešlostí. Od tohoto požadavku se odvíjí 

povaha stavby, kdy krása vítězí nad užitkem, budovalo se s větším ohledem na dojem než na 

pohodlné bydlení. Dobře to vystihl Goethe, který prohlásil: „snad nikdy nebylo dosaženo 

v architektuře takového přepychu … vnitřek je možno označit jako obytný, nikoli však 

útulný.“ 

Historii La Rotondy lze jen těžko vystopovat, protože se nedochovaly žádné písemnosti 

týkající se průběhu stavby a jediné známé Palladiovy plány jsou vydané v jeho Quattro Libri3. 

Tyto plány se ale od skutečnosti liší. Poměrně přesně lze určit, kdy budova vznikla. S prací se 

začalo okolo roku 1566, sám Palladio píše, že se hodlá pustit do projektování hned, jak se 

vrátí z Říma, kde působil ve službách papeže Pia IV. a Pia V., pontifikát Pia V. začal rokem 
                                                 
1 trojúhelníkovitý štít 
2 reprezentační pavilónová stavba neobytného charakteru, budované obvykle v zahradě tak, aby tvořila ústřední 
bod dispozice a tvořila krásnou vyhlídku 
3 Andreo Palladio, Quattro Libri dell'Architettura, Benátky, 1570 



 

15664 . Obyvatelná i když nedokončená byla už za tři roky. První písemná zmínka o Rotondě 

pochází z 13. září 1571, kdy ve své vile sepsal Paolo Almerica závěť. Definitivně ale byl dům 

dokončen až v roce 1591 Vincenzem Scamozzim, to už ho vlastnili bratři Odorico a Marco 

Capra, jejichž jméno je také součástí názvu vily. Dnešní podoba vykazuje některé odlišnosti 

oproti té, kterou můžeme vidět na původních návrzích Palladia. Nejmarkantnější rozdíl je 

v kopuli, kterou Palladio navrhl jako jednolitou polokouli završenou lucernou. Kopule byla 

ale realizována v o něco nižší podobě s jednotlivými prstencovými stupni a s otvorem na 

vrcholu, kterým se může dostat světlo dovnitř. 

Účelu vily odpovídá i její umístění na kopci, z kterého je krásný výhled. Proto také umístil 

Palladio portiky na všechny čtyři strany, aby měl majitel výhled na celou oblast bez výjimky. 

Vila má působit dojmem sounáležitosti s přírodou, jakoby přímo vyrůstala z kopce a byla jeho 

přirozeným vrcholem. Na druhou stranu přísné dodržování proporcionálních pravidel a 

propracovanost detailů řadí tuto budovu mezi jednoznačná díla umění v kontrastu 

s nespoutanou přírodou. Je to jeden z několika protikladů stavby. 

Umístění portiků na všechny čtyři fasády je u vil poměrně neobvyklý počin, zabraňuje totiž 

vybudování hlavní fasády, protože dům vypadá ze všech úhlů stejně. Hierarchie, kterou každá 

Palladiova vila dodržovala, tedy nemohla být zachována a jejím vyvrcholením není čelní 

fasáda jako u jiných domů, ale kupole. Při její tvorbě se nechal inspirovat jak sakrální 

architekturou, tak římskými lázněmi. 

Jádrem Rotondy je jednoduchá budova ve tvaru krychle bez bočních křídel a hospodářských 

přístavků, nicméně čtyři naprosto stejné portiky na každé straně dotváří půdorys do tvaru 

řeckého kříže. Palladio dispozice dokonale propracoval, dával důraz hlavně na proporce a 

matematické výpočty. Díky tomu se z La Rotondy stala dokonale centralizovaná budova, o 

které renesance často snila, ale nikdy to neuskutečnila5. Centrální kompozice, která může 

připomínat uspořádání chrámu, byla v polovině 16. století velice oblíbené. Ve středu budovy 

se nachází kruhový sál, hlavní místnost, která určuje charakter vily a soustřeďuje na sebe 

většinu pozornosti. Ostatní pokoje jsou symetricky rozmístěny okolo ní, ke kruhovému sálu 

přiléhají čtyři trojúhelníkové pokoje a mezi nimi vede z každého portiku chodba do středu 

budovy a dohromady tvoří tzv. piano nobile. Kruhová síň tvoří protiklad k bloku vnějšího 

jádra, které má formu krychle. Kromě piana nobile disponuje vila ještě přízemním patrem, 

dosahujícím výšky schodiště portiku, tady byla umístěna kuchyně, spižírny a místnosti 

zajišťující chod vily vůbec, stejně jako pokoje pro služebnictvo. Půda, která nepřesahuje 

                                                 
4 Manfred Wundram, Thomas Papo, Palladio, Kolín, 1953, s. 192 
5 tamtéž, s. 195 



 

výšku frontonu, byla postavena až později v první polovině 18. století, ačkoli se vyskytuje již 

na Palladiových nákresech. Celý půdorys La Rotondy lze vepsat do kruhu se středem v kupoli 

a dotýkající se rohů domu a středů portik. 

Portika tvoří vždy šest sloupů iónského řádu, které odpovídají pravidlu devíti modulů
6, tedy 

tzv. ladnému poměru. Mezisloupoví nejsou, jak by se dalo očekávat všechna stejná, ale 

prostřední, které slouží jako vstupní, je o trochu širší. Dveře s frontonem, připojeným 

k postrannímu orámování volutami, doplňují po obou stranách jednoduchá okna. Všechny tři 

prvky stojí přesně v osách mezisloupoví, aby nebyl rušen výhled z nich. Výzdoba dveří 

koresponduje s volutovými hlavami sloupů, které podpírají římsu a vysoký fronton. Po 

zakoupení vily rodem Capra se nad dvěma ústředními sloupy objevila plaketa s nápisem7 a do 

frontonu byl doplněn erb rodu. 

Dojmu jednoty všech prvků vily dosáhl Palladio použitím stejných nebo podobných detailů, 

kterých si člověk na první pohled nevšimne, ale které dodávají domu pocit sounáležitosti. 

Římsa mezi sloupy a štíty se táhne po celém obvodu budovy a tím připojuje k domu portika, 

která jinak působí svou poměrně subtilní povahou kontrastně k robustní mase jádra vily. Okna 

v hlavním patře, kromě těch okolo dveří, jsou zdobena stejnými šíty a volutami jako dveře a 

nápadně se podobají portikům s jejich iónskými sloupy a frontony. Okna ve všech patrech na 

volné fasádě pak zaujímají stejnou pozici, takže leží v jedné rovině. 

Jak už jsem několikrát zmínila, Palladio si dal velmi záležet na proporcích Rotondy, a 

protože věřil, že existuje spojení mezi hudbou a architekturou, je každý prostor ve vile přesně 

vypočítán. Portikus i se schodištěm zabírá přesně polovinu šířky samotné budovy, stejně tak 

hlavní sál s kupolí dosahuje výšky jako portikus délky. Z toho lze snadno odvodit, že do 

domu lze vepsat pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník. Zárovně si můžeme domyslet, že 

všechna portika se schodišti zabírají stejný prostor jako čtvercová budova. 

Co se výzdoby týče, lze jen těžko odhadnout, do jaké míry respektovala Palladiovy 

představy, v renesanci se totiž architekti na samotné výzdobě příliš nepodíleli a záleželo na 

majitelích, koho si najmou. Sochy umístěné na střeše Palladio nejspíše viděl, alespoň tak 

můžeme soudit z jeho nákresů v Quattro Libri, kde již sochy zachytil. Jejich autorem je 

Lorenzo Rubini. Štuková výzdoba vnitřku kupole a sálu pod ní pochází od Agostina 

Rubiniho, Ruggiera Bascapé a Domenica Fontana, jejich účast na stavbě je bezpečně 

doložena k 1. září 1581. Fresky v kupoli vytvořil Alessandro Maganza, vymaloval tu alegorie 

                                                 
6 výška sloupu odpovídá devítinásobku spodního průměru, kladí tvoří asi 1/5 výšky a interkolumnium je vysoké 
asi 2 a ½ průměrů sloupu 
7 Marius Capra Gabrielis F 



 

jak náboženské tak alegorie ctností. Ovšem fresky pod balustádou pocházejí až z pozdější 

doby od Francouze Ludovica Dorigny (1680-1687), který tvořil spíše v duchu baroka. Stěny 

vyzdobil falešnými sloupy, mezi kterými stojí postavy z řecké mytologie, díky kterým působí 

sál spíše jako součást chrámu. Ze čtyř větších salonů jsou nejpozoruhodnější západní salón, 

nazývaný také „svatý pokoj“ pro výmalbu náboženskými motivy a východní salón. Tam 

dekorují stěny alegorie a výjevy ze života Paola Almerica a také tam lze spatřit jeho ctnosti a 

kvality. 

Ačkoli villa Rotoda nepatří mezi typické vily, stala se vzorem pro mnoho staveb po celém 

světě. V Anglii bylo postaveno pět budov inspirovaných Palladiovou prací, Mereworth Castle 

v Kentu je téměř věrnou kopií své předlohy ve Vicenze, za zmínku stojí ještě Chiswick House 

(Londýn) a Henbury Hall (Cheshire). Ve Spojených státech se vliv Rotondy projevil při 

výběru návrhu na sídlo prezidenta. Thomas Jefferson předložil projekt velice podobný 

Rotondě, přestože nevyhrál, použil rysy vily na svůj vlastní dům v Moticcelu. Blíž k našemu 

území se nachází některé stavby v Polsku, např. palác Królikarnia a belveder ve Varšavě a 

palác Skórzewski v Lubostroń. U nás můžeme najít některé shodné prvky s Rotondou na 

zámku Kačina. 

Villa Rotonda je dnes zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. V současnosti ji 

vlastní Mario di Valmarana, bývalý profesor architektury na universitě ve Viginii, jehož 

rodina má vilu v držení už přes dvě stě let. 
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