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Predmet: Opstojnost Hrvatskoga željezničkog muzeja 

 

Temeljem dopisa ravnateljice Hrvatskoga željezničkog muzeja (HŽM), Helene 

Bunijevac, vezanog za pitanje opstojnosti HŽM-a nakon 30. rujna 2010. kada će bivši 

kompleks TŽV-a "Gredelj" na zagrebačkom Trnju preuzeti Zagrebački holding, 

dana 14. rujna 2010. u Muzejskome dokumentacijskom centru u Zagrebu, održan je 

sastanak Vijeća Sustava muzeja u sastavu: Davor Fulanović (ravnatelj, Tehnički muzej, 

Zagreb), Ankica Pandžić (ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej), Ante Rendić Miočević 

(ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu), Miroslav Gašparović (ravnatelj, Muzej za 

umjetnost i obrt), Damodar Frlan (ravnatelj, Etnografski muzej Zagreb), Dragan Bukovec 

(muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej) i Višnja Zgaga (ravnateljica MDC-a, 

koordinatorica Vijeća Sustava muzeja) te Helena Bunijevac (ravnateljica HŽM-a). 

 

Nakon dodatne prezentacije dosadašnjeg djelovanja HŽM-a i predočenja aktualnog stanja 

te rasprave sudionika, Vijeće Sustava muzeja izražava zabrinutost za mogućnost daljnjeg 

djelovanja HŽM-a, ali i za budućnost zaštićenih kulturnih dobara u sklopu kompleksa 

TŽV-a "Gredelj", osobito imajući u vidu sljedeće činjenice: 



Muzej je osnovan 1991. g. s namjerom da se njegov izložbeni postav realizira u 

željezničkim radionicama TŽV-a "Gredelj" izgrađenima 1894. g. Taj kompleks svojom 

cjelovitošću, arhitektonskim i graditeljskim obilježjima te ukupnom očuvanošću i 

resursima strojeva i opreme s kraja 19. st. i 20. st. predstavlja vrlo vrijedan dio 

industrijske baštine u zemlji.  

Nakon provedene valorizacije kompleksa i njegove tehničke opreme, Ministarstvo 

kulture RH - Uprava za zaštitu kulturne baštine, donijelo je rješenja o zaštiti i to:  

- Rješenje UP-Io-612-08/02-01/1031; ur.br.: 532-04-01-1/4-06-4 od 8. lipnja 2006., kojim 

je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra za "Industrijski krajolik - kompleks nekadašnje 

Strojarnice državne željeznice u Zagrebu, Trnjanska cesta 1"; 

- Rješenje UP-Io-612-08/08-06/0370; ur.br.: 532-04-01-01/4-08-2 od 14. svibnja 2008., 

kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra za "Skupinu strojeva nekadašnje Strojarnice 

Državne željeznice u Zagrebu, danas Tvornice željezničkih vozila 'Gredelj'", smještene 

unutar tvorničkog kompleksa na lokaciji Trnjanska cesta 1 u Zagrebu" (13 strojeva); 

 

- Fundus HŽM-a sastoji se od šest muzejskih zbirki koje obuhvaćaju željeznička vozila i 

dijelove, signalno-sigurnosna i telekomunikacijska sredstva i uređaje, strojeve i naprave 

za gradnju pruga, službene odore, osobne dokumente i pribor, makete.  

Dokumentacijska građa pohranjena je u četiri zbirke: Zbirci tehničke dokumentacije koja 

prema sadašnjem stanju obuhvaća 25 dužnih metara arhivskog gradiva koje se odnosi na 

razdoblje između 1865. i 2007. g., Zbirci fotografija, Zbirci propisa, povijesnih osvrta i 

drugih tiskovina o željeznici te Zbirci voznih redova.  

Muzej ima i stručnu knjižnicu s 1.802 naslova te fondove sekundarne dokumentacije 

(hemeroteku, videoteku, CD-teku). 

- Od navedenih muzejskih zbirki, tri su 2009. g. upisane u Registar kulturnih dobara RH - 

Lista zaštićenih kulturnih dobara, redni broj: 4056, i to: Zbirka željezničkih vozila i 

dijelova (196 predmeta), Zbirka maketa (94 predmeta) i Zbirka voznih redova (274 

predmeta) - Rješenje Ministarstva kulture RH - Uprave za zaštitu kulturne baštine; kl.: 

UP-Io-612-08/09-06/00064; ur.br.: 532-04-01-01/4-09-2, 20. veljače 2009. 

 



S obzirom na sve izneseno, Vijeće Sustava muzeja moli Vas da poduzmete sve što je u 

Vašoj kompetenciji da zaštitite i osigurate budućnost i rad jedinog muzeja u zemlji 

koji čuva baštinske vrijednosti nacionalnog željezničkog sustava, a time i bogate 

resurse željezničke industrijske baštine i to u izvornom strojarničkom kompleksu 

zaštićenog kulturnog dobra, čija je daljnja opstojnost također upitna.  

 

Zahvaljujemo na razmatranju našeg apela. 

 

S poštovanjem 

 

Damodar Frlan, za Vijeće za matičnu djelatnost etnografskih muzeja 

 

Davor Fulanović, za Vijeće za matičnu djelatnost tehničkih muzeja 

 

Miroslav Gašparović, za Vijeće za matičnu djelatnost umjetničkih muzeja 

 

Ankica Pandžić, za Vijeće za matičnu djelatnost povijesnih muzeja 

 

Ante Rendić Miočević, za Vijeće za matičnu djelatnost arheoloških muzeja 

 

Tatjana Vlahović, za Vijeće za matičnu djelatnost prirodoslovnih muzeja 

 

Višnja Zgaga, koordinatorica Vijeća Sustava muzeja 

 

 

 

Prilozi: 

1. Dopis ravnateljice HŽM-a Vijeću Sustava muzeja od 8. rujna 2010. 

2. Tekst o HŽM-u 


