
Vila č. p. 638 se nachází v ulici T. G. Masaryka, na bývalé reprezentativní vilové třídě, která 
je situována ve východní části Šluknova. Tento jednopatrový podsklepený dům s obytným 
podkrovím je postavený na pravidelném obdélném půdorysu, ze kterého na každé straně 
vybíhají na střed umístěné rizality.  
Hlavní čtyřosé průčelí je orientováno na sever a dominuje mu bohatě architektonicky členěný 
na dvakrát odstupňovaný rizalit, který je nad úrovní korunní římsy ukončený vysokým 
osmibokým vikýřem. Fasáda je v přízemí členěná štukovou pásovou bosáží, která kontrastuje 
s hladkou omítkou v prvním patře. Boční nároží i nároží rizalitu jsou zvýrazněná armováním, 
které však nezačíná v úrovni soklu ale přibližně v polovině fasády přízemí. Horizontální linie 
fasády tvoří vysoký sokl ohraničený průběžnou parapetní římsou, patrová římsa s hladkým 
vlisem, průběžná podokenní římsa v úrovni prvního patra a bohatě zdobená korunní římsa 
členěná na způsob antického kladí. Horní překlad korunní římsy podpírají volutové konzoly s 
akantovým listem, na které přímo navazuje vlis se štukovými motivy mušlí a vavřínových 
ratolestí. Vlis je v horní části vymezený římsou ve tvaru perlovce s vejcovcem. Předstupující 
rizalit je oproti zbytku fasády ukončený nízkou atikovou zídkou a osazený dvěma soškami, 
které představují dvě patrně chlapecké postavy s květinami.  
Všechny okenní osy severního průčelí jsou osazené za lícem zdiva trojkřídlými okenními 
rámy dělenými poutcem a příčníkem do tvaru písmene „T“, pouze rizalitová okna jsou širší a 
mají šestikřídlé okenní rámy. Narozdíl od okenních os v přízemí mají okna v horních 
podlažích segmentový tvar. Všechna okna jsou zvýrazněna štukovou edikulou, která je u oken 
v přízemí tvořená hladkými pilastry a trojúhelníkovým štítem, zatímco u horních okenních os 
je štít nahrazený přímým překladem. Cvikly horních oken jsou ozdobené štukovými 
ratolestmi a segmentový překlad je zvýrazněný klenákem. Nad rizalitovou okenní osou je 
místo klenáku štuková kartuš s datací „1897“.  
Západní průčelí s hlavním vstupem do budovy je narozdíl od severní fasády řešeno velmi 
jednoduše. Tříosé průčelí je v celé ploše hladce omítnuté, rytmizované pouze průběžnou 
parapetní římsou v úrovni přízemí a korunní římsou, která postrádá veškeré zdobné štukové 
prvky. Okna postrádají bohatě členěné edikuly a jsou doplněná jen podokenními římsami. 
Dominanta středového rizalitu je bohužel narušená nevhodným přistavěním komínového 
tělesa k jižní straně fasády, přesto průčelí dominuje římsoví balkónu situovaného nad hlavním 
vstupem v patře rizalitu. Zděná balkónová zídka je částečně prolamovaná a opakuje motiv 
oválu, který nalezneme také na parapetních polích severního rizalitu. Okenní osa a vstupní 
dveře směřující na balkón mají stejnou šířku a jsou segmentově zaklenuté a osazené 
jednokřídlými rámy. Hlavní vstup do budovy je osazený dobovými dvoukřídlými dveřmi, ke 
kterým vedou čtyři pískovcové schodišťové stupně. Obě dveřní křídla jsou členěná 
architektonicky pojednanými truhlářskými prvky, klapačka dveří je rozdělená na sokl, dřík a 
hlavici a jednotlivá pole dveřní výplně jsou zdůrazněná profilovanou šambránou. Prosklené 
výplně dveřních křídel jsou ukončené štítovými fabiony a chráněné kovanou mříží. Prosklená 
je také archivolta nade dveřmi, jejíž ozdobná mříž je doplněná číslem popisným.  
Jižní průčelí je opět zdobnější, ale velká část štukových prvků byla odstraněna během 
pozdějších přestaveb. Šestiosé fasádě opět dominuje středový rizalit s dalším vstupem do 
budovy a velkou segmentovou okenní osou v úrovni prvního patra, která osvětluje vnitřní 
schodiště. Okenní osy po stranách rizalitu a 1. východní osu v přízemí i v patře tvoří úzká 
jednokřídlá okénka sociálního zázemí budovy. Rizalitové osy jsou zasazené do štukových 
edikul korespondujících s členěním hlavního průčelí. Ostatní okenní otvory vyjma 2. 
východní osy v 1. patře, která je opět akcentována edikulou, doplňují pouze podokenní římsy. 
Zdobné štukové prvky korunní římsy se zachovaly jen na východní části fasády a na rizalitu, 
západní část průčelí je členěna lizénovými pásy.  
Při jihovýchodním nároží doplňuje jižní fasádu předstupující patrová přístavba se zimní 
zahradou zabírající šíři jedné okenní osy. Původně otevřená terasa byla jednoduchými 



balkónovými ochozy propojená s jižním i východním průčelím. Pozdější dostavba prosklené 
lodžie, tyto balkóny od sebe oddělila a zakryla původní architektonické členění fasády. 
Stavební úpravy z pozdějších let jsou patrné také na jednoduchém tvarosloví východního 
rizalitu, které kontrastuje s historizující podobou fasády v druhém plánu. Čelní strana rizalitu 
je v přízemí prolomená velkým americkým oknem, ke kterému po stranách těsně přiléhají dvě 
užší okna. V patře je schéma obdobné, pouze okenní osy mají segmentový tvar. K jižnímu 
boku rizalitu je přiloženo přímé schodiště do zahrady a přes dvoukřídlé prosklené vstupní 
dveře je možné vstoupit přímo do interiéru vily. 
V úrovni podkroví je mansardová střecha vily prolomená nad každým rizalitem jedním 
vikýřem s pultovou stříškou. Pouze na severní straně nahrazuje vikýř zděná osmiboká 
věžička, která je zastřešená kopulí s korouhvičkou. Střecha je v celé ploše krytá měděným 
plechem. 
Vnitřní dispozice vily byla koncipována velmi velkoryse s ohledem na významné společenské 
postavení majitelů. Přízemí budovy bylo určeno především ke společenskému životu rodiny, 
zatímco soukromé pokoje byly situovány v prvním patře, pokoje pro služebnictvo byly 
umístěny do podkroví. Místnosti v přízemí jsou soustředěné kolem centrální haly, která je 
přístupná dvěma schodišti, hlavním reprezentativním schodištěm ze západního průčelí a 
jižním schodištěm určeným především pro služebnictvo. Na východní straně navazuje na halu 
šatna s vestavěnými skříněmi, ze které jsou dnes přístupné nově vybudované toalety. Původní 
sociální zařízení s koupelnou se nacházelo po obou stranách jižního schodiště. Širokým 
vstupem na severní straně haly se vstupovalo do přijímacího salónu s proskleným arkýřem a z 
něj do dalších pokojů vily, ze kterých se vymyká prostor při východním rizalitu. Původní 
menší místnost, přístupná samostatným vchodem přímo ze šatny, byla ve 30. letech 20. stol. 
významně rozšířena přestavbou rizalitu, který téměř zdvojnásobil její původní výměru a 
prosvětlil ji velkým trojdílným americkým oknem. Pokoj byl navíc přes dvoukřídlé dveře 
v jižní stěně rizalitu a venkovní schodiště propojen přímo se zahradou. Obdobnou koncepci 
má také pokoj v patře nad touto místností, ze kterého se dalo naopak vyjít na širokou terasu, 
která byla až dodatečně doplněna kovovou konstrukcí zimní zahrady. Ostatní pokoje v prvním 
podlaží jsou opět soustředěné kolem centrální haly, která je od podesty schodiště oddělená 
širokými prosklenými dveřmi. Samostatný vstup mají pouze menší pokoje na západní a 
východní straně podesty, které jsou vybavené vestavěným nábytkem ze 30. let 20. stol. 
Interiér podkroví je rozdělený příčnou chodbou s vestavěnými skříněmi na menších prostory, 
pokoje na západní a východní straně jsou obytné, zatímco ostatní podkrovní prostory jsou 
rozčleněny na řadu úložných komor.  
Většina interiérů vily je plochostropá, výjimkou jsou sklepní prostory, jedna provozní 
místnost v přízemí a chodba v prvním patře, která je zaklenutá neckovou klenbou. Kromě 
několika pokojů přistavěných nebo rekonstruovaných ve 20. stol. jsou téměř všechny interiéry 
včetně schodišťové haly zdobené geometrizujícími štukovými zrcadly s fabiony ve stylu 
secese, art deco nebo neoklasicizmu. V některých pokojích prvního patra se zachovala také 
secesní štuková úprava stěn a historizující obložení vstupních os a severního arkýře, které 
navazuje na kazetové obložení centrální haly v přízemí. Nejlépe zachovaný je interiér 
západního schodiště, které má zachovano nejen mramorově obložení, ale také původní 
štukové členění stropu a stěn pilastry a obdélnými zrcadly doplněnými perlovcem. Široké 
schodiště do prvního patra je upraveno více intimněji, dřevěné bíle lakované obložení 
doplňují vestavěné truhlíky na květiny a soustružené zábradlím. 
Datace včetně vývojových etap: 
Ze záznamů pozemkových knih a podle kartuše s datací na severní fasádě lze vyvodit, že vila 
byla postavena v roce 1895. Pozemek, na kterém stojí, zakoupil už v roce 1891 člen 
městského zastupitelstva a velkopodnikatel v textilním průmyslu Wilhelm Weber a rok po 
dokončení stavby nechal dům a přilehlé parcely přepsat na svého syna Rudolfa Webera a jeho 



dceru Elisabethu (Alžbětu). Jméno autora původního architektonického návrhu bohužel 
neznáme, k vile se nedochovala žádná plánová dokumentace a pouze podle architektonického 
tvarosloví stavby můžeme předpokládat, že jím byl významný šluknovský stavitel a Franz 
Jäntsch. Neorenesanční vila s klasicizujícím interiérem prošla v průběhu následujících let 
několika výraznými přestavbami, první secesní úprava z 10. let 20. stol. je dodnes patrná na 
štukové výzdobě interiérů a drobných stavebních konstrukcích a doplňcích (okenní kličky, 
dveřní výplně). Druhá zásadnější přestavba z 2. pol. 20. letech 20. stol. proběhla patrně již z 
iniciativy Elisabeth Webrové a jejího muže Emila Kreibicha a odrazila se na strohém vzhledu 
východního rizalitu a úpravách vnitřního vybavení.  
V květnu roku 1945 byla vila jako součást majetku rodiny Weber a Kreibich zkonfiskována 
na základě Benešových dekretů a převedena pod národní správu. V roce 1946 se stala součástí 
majetku n. p. Sdružené bavlnářské závody a po jeho reorganizaci v roce 1948 šluknovského 
závodu n. p. COTONA (později SEBA, FLANELA, VELVETA), v roce 1958 přešla vila do 
majetku n. p. BENAR se sídlem v Benešově nad Ploučnicí a v jeho vlastnictví zůstala až do 
roku 1993, kdy ji odkoupilo město Šluknov. Už během národní správy došlo k drancování 
vnitřního vybavení vily a k zabavování cenných předmětů ve prospěch státu. Po převedení 
vily do správy n. p. Cotona byla část vily upravena pro potřeby podnikové školky a zbytek 
budovy rozčleněn na menší byty. V průběhu 2. pol. 20. stol. doznala stavba jen drobných 
změn týkajících se rozvodů vnitřních sítí, vybudování nových sociálních zařízení a zastřešení 
otevřené terasy kovovou konstrukcí zimní zahrady. 
Současný stav:  
Vila je v dobrém technickém stavu. Interiérové schéma přízemí je přizpůsobeno současnému 
provozu, hala je přepažená průchozí příčkou ze skleněných tvárnic a místnosti jsou mezi 
sebou propojené kromě původních, dalšími novodobými vstupy. Dřevěné obložení haly, 
vestavěné skříně a některé provozní prostory jsou opatřeny nevhodným olejovým nátěrem a 
na parketových podlahách a schodišti do patra je položeno linoleum. Venkovní fasády jsou 
opatřeny šedou omítkou a nesou známky dřívějších stavebních oprav. 
Způsob užívání věci:  
Ve vile sídlí Městská knihovna a Hudební škola, část přízemí má v pronájmu Oční ordinace a 
v podkroví je využíváno k bydlení. 
zdůvodnění návrhu: 
Vila č. p. 625 je typickým příkladem reprezentativního sídla postaveného zástupcem nově se 
utvářející podnikatelské vrstvy, která v 90. letech 19. stol. začala budovat své domy podél 
silnice do Království. Honosnou historizující vilu nechal postavil velkopodnikatel Wilhelm 
Weber pro svého syna Rudolfa na pozemku nepříliš vzdáleném od továrního komplexu 
vlastní firmy. Projekt vily se vší pravděpodobností vypracoval známý šluknovský stavitel F. 
Jäntsch, který je autorem také řady dalších šluknovských staveb např. městské spořitelny č. p. 
321 (kulturní památka od roku 2003). Historizující exteriér stavby vyniká propracovaností 
detailu a kontrastuje s pozdější modernistickou přestavbou vily, která razantně změnila 
působení vily jako uzavřeného celku a naopak ji terasou a schodištěm propojila s exteriérem 
zahrady. Interiér vily pak dokládá vysoké nároky majitelů kladené na pohodlí a luxus, dodnes 
se zde najdeme většinu původních stavebních konstrukcí a prvků vysoké řemeslné úrovně. 
Zejména secesní a art decové štukové úpravy stropů a stěn pokojů si zaslouží zvláštní 
pozornost.  
Kromě svých architektonických kvalit je však vila významná i svým propojením s rodinou 
Weberů a Kreibichů, (patřila jim i sousední vila č. p. 625 a okolní pozemky). Wilhelm Weber 
(17. 5. 1834 – 1. 9. 1898) byl jedním z mužů, kteří pomohli nastartovat ekonomický růst 
Šluknovska a jeho firma W. Weber, později Rudolf Weber´s Erben, podnikala v textilním a 
sklářském průmyslu a zaměstnávala stovky lidí z přilehlých obcí. Wilhelm Weber obdobně 
jako jeho synové Rudolf a Robert byli důležitými členy městského zastupitelstva a městské 



rady a podíleli se na výstavbě řady obecně prospěšných institucí, např. městské spořitelny. 
Obdobně významnou osobou byl také Emil Kreibich, manžel Elisabeth Weberové poslední 
majitelky firmy, který byl leadrem Sudetoněmecké hospodářské komory a nástupcem 
Liebiega v roli prezidenta liberecké obchodní komory. Bohužel po demolici továrního areálu 
šluknovské přádelny po roce 2000 zůstává vila č. p. 638 společně se sousední vilou č. p. 625 
jediným z mála hmotných dokladů existence a působení tohoto významného rodu ve městě 
Šluknov a jeho blízkém okolí. 
Text: Mgr. Marta Pavlíková, NPÚ ÚOP v Ústí ad Labem, dne 13. prosince 2010 


