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Landfrasova tiskárna – významná empírová stavba. Hlavní průčelí 

do Balbínova náměstí je sedmiosé, s prostředním risalitem, 

završeným trojúhelníkovým štítem. Vchod kryje balkonový portikus. 

Po rekonstrukci v 90. letech 20. století se domu vrátila původní 

barva fasády. 

  



Historie 

Landfrasova tiskárna 
získala svou empírovou 
podobu v r. 1827 
Jindřichohradecký stavitel 
Josef Schaffer. Tehdy 
starší stavbu budovy zvedl 
o 1 patro a dal budově 
novou fasádu. Zakázku 
mu zadala rodina 
Landfrasova. Původně se 
rodina zabývala 
koželužstvím. Po svém 
návratu do J. Hradce – 
koncem 18. století začala 
rodina podnikat v 
tiskařství. Tiskárna 
sloužila Landfrasům téměř 
sto let. 



Nejvýznamnější člen 

rodiny Landfrasů 

vykonával v letech 1850 

– 1861 funkci starosty 

města – Alois Landfras. 

Nechal si postavit vilu na 

břehu řeky Nežárky. Vila 

na Karlově patří k 

nejvýznamnějším dílům 

jindřichohradeckého 

stavitele Josefa 

Schaffera.   



Vila se zahradou 

 

V roce 1937, na 
objednávku Marie 

Landfrasové, architekt 
Antonín Mečíř přistavěl k 

vile severní křídlo a 
změnil tak její obdélný 

půdorys na téměř 
čtvercový s obdélně 
vykrojeným rohem.   



Využití vily 

Zahradu, která je svým charakterem 
významné dílo, navrhl a v letech 1826-

1839 vybudoval Josef Schaffer podle přání 
majitele. Osvícenský a obrozenecký 

majitel vily rozhodl,  že zahradu nebude 
užívat jen on sám, nýbrž i veřejnost. 
Prohlásil o tom v pamětní listině, že 
zahradu vybudoval „k ozdobě svého 

milovaného města“. 

V současné době zahrada i vila patří 
potomkům slavného rodu. Stavba i 

zahrada však potřebuje rekonstrukci. Obojí 
po dlouhodobém využívání vily k různým  

účelům chátrá. 
 

Klika vchodových dveří vily 

– všechny prvky budovy 

byly domyšleny do 

posledního detailu. 



Pohlednice – Landfrasova 

tiskárna a zarada Landfrasovy 

vily  
(zdroj – digitální archiv – Muzeum Jindřichohradecka) 

 



          Romantická empírová zahrada – je zde terasovitá zahrada, romantický pavilon, 
poustevna, novogotický letohrádek, kuželna a skleníky. V době své největší slávy                           

se zde setkávali významní představitelé města. 

Zdroj obrázku – historické fotografie města – digitální archiv Státního archivu v J. Hradci. 

V současné 

době je 

zahrada a její 

vybavení ve 

velmi špatném 

stavu. 
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