
7 
Albert Štriga
Staza se nastavlja prema Hrvatskom domu 
u kojem je smještena glazbena škola 
Alberta Štrige. Štriga je bio operni pjevač 
na čiji poticaj je Vatroslav Lisinski skladao 
prvu hrvatsku operu „Ljubav i zloba“. Prije 
dolaska do Hrvatskog doma posjetite 
zdenac koji se nalazi u ulici Josipa Buturca 
pokraj zgrade.

8 
U dvorištu pokraj PBZ banke 
Ovaj se zdenac nalazi u dvorištu  
nekadašnjeg „Grand hotela“. U Hotel su 
navraćali putnici namjernici u Križevce 
kroz desetljeća.

9 
Antun Nemčić
Nekad je ovdje živio Antun Nemčić 
Gostovinski - poznati hrvatski književnik 
koji je pisao pjesme, a najpoznatije djelo 
su „Putositnice“. Spomenik njemu u čast, 
iz 19. stoljeća, nalazi se na istoimenom 
trgu u Križevcima. Zdenac se nalazi u 
dvorištu porezne uprave.

10 
Preko puta crkve svete Ane
Zdenac se nalazi na vrhu ulice 
Mojsija Baltića, koji je bio stručnjak 

za gospodarska pitanja te je osigurao 
prva novčana sredstva za izgradnju 
gospodarskog učilišta u Križevcima. Preko 
puta ulice, nalazi se crkva sv. Ane za 
čiju je izgradnju zaslužan Ivan Zakmardi 
Dijankovečki i pavlini. 

11 
Crkva Sv. Križa
Ulica nosi naziv po banu Stjepanu 
Lackoviću koji je izgubio život tijekom 
Križevačkog sabora održanog 1397. 
godine. Crkva sv. Križa najstarija je 
sakralna građevina u Križevcima i jedna 
od najstarijih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 

www.tz-krizevci.hr 

Za više informacija obratite se: 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA
 Trg J. J. Strossmayera 5, 48260 Križevci
 048 681 199
 091 581 9613
 tz@krizevci.hr
 www.tz-krizevci.hr
 Turistička Zajednica Grada Križevaca/ 
 Križevci Tourist Board 

Mobilna aplikacija: www.vrataprigorja.com

Letak je dio serije pješačkih staza i 
puteva po Križevcima i okolici u izdanju 

Turističke zajednice Grada Križevaca.

KriževciKriževci
turistička zajednica

U POTRAZI ZA KRIŽEVAČKIM ZDENCIMA
KRIŽEVCI
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Izgrađeni tijekom 19. stoljeća, zdenci 
se nalaze u užem i širem središtu, po 
Gornjem i Donjem gradu. Staza za 
posjetitelje počinje ispred Turističkog 
informativnog centra (bivše sinagoge) i 
posjetitelje vodi u potragu za preostalim 
križevačkim zdencima. Početak staze 
je u prolazu pokraj zgrade TIC-a, gdje 
stepenice vode u Gajevu ulicu, desno 
prema prvom zdencu.

1
Gajeva ulica – Ljudevit Modec i cehovi 
Zdenac se nalazi između kućnog broja 17 
i 19 dok se na kućnom broju 23 u Gajevoj 
ulici nalazi rodna kuća Ljudevita Modeca, 
istaknutog pedagoga iz ugledne obrtničke 
obitelji. Križevci su oduvijek bili razvijeno 
obrtničko središte u kojem su djelovali 
kovači, bravari, mačari, kotlari, zlatari, 
bačvari, tesari, kolari i drugi obrtnici. Na 
kraju Gajeve ulice, skreće se lijevo ulicom 
Petra Zrinskog do semafora i zatim desno 
u Gundulićevu ulicu.

2
Gundulićeva ulica – Kravska ulica ili 
Balaton 
Zdenac se nalazi s desne strane na 
početku Gundulićeve ulice. Stari su 
Križevčani nekad poljskim putem uz 
potok Vrtlin tjerali stoku na ispašu na 
gradske pašnjake, zvane Čret i Trstenik. 
Zbog dosta blata, put je zvan Balaton/
Balatin, kasnije Kravska ulica, a danas 
Gundulićeva ulica. Staza se vraća ulicom 
Petra Zrinskog i prolazi pokraj još jednog 
zdenca u blizini frizerskog salona. 

3
Križevački neboder - Kiepachov dvorac 
Na mjestu današnjeg nebodera i dječjeg 
igrališta stajao je do 1966. godine dvorac 
obitelji Kiepach, jedne od najznačajnih 
obitelji u Križevcima. Značajni su bili za 
gospodarski, kulturni i inovatorski rad u 
Križevcima.

Marcel Kiepach bio je izumitelj i čudo od 
djeteta. Izumio je brodski kompas koji 
uvijek pokazuje sjever bez obzira na blizinu 
željeza i magnetskih sila te dinamo stroj za 
rasvjetu svih vrsta kola. Poginuo je tijekom 
Prvog svjetskog rata u 21. godini. Primjer 
Kiepachovog dinama u obliku vrtuljka, u 
kojem se energija proizvodi kretanjem i čije 
kretanje pali svjetla uokolo, nalazi se na 
Nemčićevom trgu.

4 
Na putu prema željezničkoj stanici 
– ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
Od ovoga mjesta, pješačeći 1.500 metara, 
u hladu visokih kestena, dolazimo do 
Željezničkog kolodvora. U zgradi uz zdenac 
smješten je Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

UDALJENOST
5 km 

TRAJANJE
90 - 100  min

POČETNA TOČKA
Turistički informativni centar 
Trg J. J. Strossmayera 5, Križevci

KAKO DOĆI 
Automobilom: na semaforu u strogom središtu grada 
nastavite u pravcu sjevera preko Trga Josipa Jurja 
Strossmayera i Trga Antuna Nemčića do ulice Mojsija 
Baltića (raskrižje nakon crkve sv. Ane) gdje skrenete 
desno u jednosmjernu ulicu. Na dnu ulice, malo prije 
zavoja, skrenite lijevo na besplatno parkiralište. 

Vlakom: središte grada nalazi se na 25 minuta hoda 
pješačko-biciklističkom stazom do Hotela Kalnik u 
pravcu sjevera od Željezničkog kolodvora Križevci. 
Postoji i mogućnost taxi prijevoza. 

Turistički informativni centar nalazi se na Trgu Josipa 
Jurja Strossmayera 5, u prostoru bivše sinagoge.

Taksijem: pozivom na broj 091 251 1746

KRATKI OPIS STAZE 
Na 20-ak lokacija u gradu Križevcima i dan - danas 
stoje povijesni zdenci kao jedinstveni ukras grada. 
Staza vodi užim i širim središtem grada i priča priču o 
zanimljivim mjestima u gradu. 

5 
Fran Gundrum 
Idući se zdenac nalazi u ulici Frana 
Gundruma. Bio je istaknuti liječnik, pisac, 
prevoditelj i svestrani kulturni djelatnik koji 
se zanimao za očuvanje ljudskoga zdravlja 
i promicao kulturu zdravoga života i zdrave 
prirode. Pobornik je zdravih životnih navika 
i jedan je od prvih poznatih vegetarijanaca u 
Hrvatskoj. 

6 
Raskrižje ulice Hrvatskih branitelja i Paške ulice 
Hrvatski branitelji su osobe koje su kao 
dragovoljci i pripadnici Oružanih snaga 
Republike Hrvatske organizirano sudjelovali 
u obrani Republike Hrvatske za vrijeme 
Domovinskog rata. 

Donjim Gradom
U POTRAZI ZA KRIŽEVAČKIM ZDENCIMA STAZA 
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