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Medzi vilou 
a domom

Na úvod jednoduchá otázka: čo je to vila? A  čím sa odlišuje od 

rodinného domu? Stavebný zákon nepozná termín „vila“, typologicky 

totiž ide o rodinný dom. Podľa stavebného zákona je rodinný dom 

„budova určená hlavne na rodinné bývanie so samostatným vstupom 

z verejnej komunikácie, má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia 

a podkrovie“. Všetko toto spĺňa aj vila. Napriek tomu, pod pojmom 

vila si predstavujeme predsa len trochu viac, ako je bežný rodinný 

dom. Čo je teda tá pridaná hodnota, ktorá z obyčajného rodinného 

domu robí vilu? 

Z
histórie vieme, že vila a dom exis-

tujú súbežne po celú dobu. Po-

známe najstaršie rímske vily, veľ-

ké a honosné, ktoré našli svojich nasle-

dovníkov v renesančných vilách. Vyzna-

čujú sa symetriou, mnohými remeselne 

vypracovanými detailmi a pocitom veľ-

koleposti, ktorý z nich sála. 

V nedávnej histórii vila oslávila svoj ná-

vrat. Najmä v  30-tych rokoch v  podo-

be veľkých, moderných a  plne funkč-

ných rodinných sídiel – oprostených 

od ornamentálnej výzdoby a ťaživej sy-
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hol byť pre zaradenie vily medzi ostatné 

typologické druhy kľúčový – zasadenie 

do prostredia. Nie do hocijakého, ale do 

svojho vlastného sveta, ktorý ju oddeľu-

je od všetkého ostatného – od susedov, 

metrie – plných svetla a  najmodernej-

ších výdobytkov vtedajšej techniky. Aj 

keď sa na prvý pohľad zdá, že moderná 

vila popiera tú historickú, nie je to prav-

da. Spomeňme jeden fakt, ktorý by mo-

Vila 1252
Trojpodlažný dom s typickými „vilovými“ prvkami. Dominantnú vertikálnu hmotu členia výrazné horizontálne 
prvky podporené rôznymi materiálovými kombináciami. Veľké zasklené plochy, balkón a strešná terasa 
umožňujú dokonalý výhľad a spojenie s prírodným prostredím, rovnako aj hlavný obytný priestor na prízemí 
je spojený s terasou a okolitou prírodou. Zasadenie do správneho prostredia má v tomto prípade veľký 
význam – takýto dom musí mať vo svojom okolí dostatok priestoru a musí „dýchať“.
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V  čom je teda vila iná ako rodinný 

dom? Objektívne rozlíšenie neexistu-

je, zdá sa, že tu spolupôsobí súhra via-

cerých prvkov, pričom samotná veľko-

sť nie je najdôležitejšia. Omnoho dôleži-

tejším sa javí originálny architektonický 

koncept, súhra s prostredím, pozemok, 

ktorý svojou hodnotou nijako nezaostá-

va sa samotným domom, a určite aj hr-

dosť majiteľa na svoj príbytok. Vila vždy 

bola a aj v súčasnosti je považovaná za 

výnimočné a náročné bývanie, zasadené 

v rovnako atraktívnom prostredí. 

Vily v katalógu Euroline
V katalógu Euroline Slovakia je celá jed-

na trieda rodinných domov označená 

názvom Vila – ide o rôzne veľké moder-

né domy. Ich spoločným menovateľom je 

plochá strecha, moderné materiály a veľ-

ké presklené plochy. To, samozrejme, ne-

zaručuje, že konkrétny dom postavený 

podľa tohto projektu bude naozaj vníma-

ný ako vila – o tom do veľkej miery roz-

hoduje majiteľ už pri kúpe pozemku. Sa-

mozrejme, keďže ide o  typové projekty, 

samotné vily z nich urobia až ich budú-

ci obyvatelia – tým, že maximálne vyu-

žijú ich potenciál a pridajú ešte niečo na-

vyše – napríklad citlivé zasadenie na do-

statočne veľký pozemok v dobrej lokali-

te. Nakoniec môže byť akýkoľvek dom vi-

lou, ak sa v ňom jeho majiteľ tak cíti.

Text: Ing. arch. Miroslava Kovačičová
Foto: EUROLINE, www.eurolineslovakia.sk

ulice a  všetkého okolitého ruchu. 

V tomto majú všetky vily – historické aj 

moderné – niečo spoločné: premyslené 

osadenie na rozľahlý pozemok s množ-

stvom zelene, ktorý okrem príjemného 

prostredia zabezpečuje aj súkromie. Su-

sedia sú dostatočne ďaleko, bohatá vý-

sadba zabezpečuje príjemné prostredie 

a rodinný život sa môže plnohodnotne 

rozvíjať aj mimo samotného domu. 

Samotná veľkosť stavby asi nebude 

tým správnym kritériom pre odlíšenie 

vily od domu – poznáme malé vily vo 

veľkosti bežného rodinného domu, ale 

aj obrovské rodinné sídla, ktoré z rôz-

nych dôvodov nemôžeme nazvať vila-

mi – napríklad im chýba istá elegan-

cia, ktorú pri vilách akosi samozrejme 

očakávame. Alebo nespĺňajú spomí-

nané zasadenie do prostredia – dom 

zaberajúci väčšiu časť pozemku v  úz-

kej vidieckej zástavbe alebo na úspor-

nom pozemku v  novodobej zástavbe 

len ťažko môžeme nazvať vilou, ako-

koľvek je honosný.

Vila 1251
Dôkaz, že aj menší prízemný dom môže byť vnímaný ako vila. Presklená fasáda zabezpečuje dokonalé splynutie s okolitou 
prírodou. Aj v tomto prípade o kvalite bývania rozhoduje vo veľkej miere výber pozemku – od toho závisí, či budúci majiteľ bude 
bývať v obyčajnom „byte“, alebo vo „vile“ zasadenej do vlastného kusa prírody.


