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Studijní cesta na pilotní projekt chorvatských železnic 

Turistický vlak Záhřeb - Ozalj 29. 8. – 31. 8. 2018 

 

29. 8. 2018 

Celodenní přejezd do chorvatského hlavního města. 

 

     

 

30. 8. 2018 

V ranních hodinách proběhlo na záhřebském hlavním nádraží přivítání ze strany pracovníků chorvatských 
železnic HŽPP, po kterém následoval vlakový přesun do Karlovače a následně do cílové stanice Ozalj. Během 
cesty jsme byli seznámeni s činností chorvatských železnic, a zvláště mezi našimi dopravci a pracovníky 
chorvatských železnic proběhly zajímavé diskuze. Zároveň jsme byli uvedeni implementace do pilotního 
projektu. 

 

    

 



 

 

 

Page 2 

 

Po příjezdu do cílové stanice jsme byli přepraveni na místní městský úřad, kde následovaly prezentace – 
činnosti chorvatských železnic, představení města Ozalj jako doposud málo objevené turistické destinace, 
a samozřejmě představení pilotního projektu. Všechny prezentace byly spojeny s následnou diskuzí. 

 

   

Pilotní projekt chorvatských železnic spočíval v zavedení přímých turistických vlaků ze Záhřebu do Ozalje. 
Celkový počet vypravených vlaků v období jednoho roku byl 37 a během provozu bylo přepraveno 1200 
spokojených pasažérů. Většina vlaků byla tematicky laděna. Např. podzimní sběr hub, vinařský vlak, letní 
vlak za koupáním v řece Kupa, atd. Vše bylo ze strany HŽPP doprovázeno velmi propracovanou reklamní 
kampaní. 

Město Ozalj se nachází 70 km od hlavního města Záhřebu a zhruba 120 km od turistických destinací – 
přímořského letoviska Rijeky a největší turistické atrakce Plitvických jezer. Tato poloha dává vysoký 
potenciál jako místo víkendových výletů pro obyvatele hlavního města, i jako možná destinace pro turisty 
při návštěvě známých míst Chorvatska. 

Samotné město má přes 1000 obyvatel. Mezi turistické atrakce patří především místní zámek s expozicí 
historického vývoje lokality, vodní elektrárna postavená v roce 1908 jako první větší vnitrozemská vodní 
elektrárna, která sloužila pro pouliční osvětlení města Karlovače. Umístění elektrárny navrhl jeden 
z nejslavnějších chorvatských rodáků – Nikola Tesla. Město je rodištěm i posledním odpočinkem slavné 
malířky Slavy Raškaj, která má na místním zámku expozici vzácných obrazů. 

Z přírodních zajímavostí nelze opomenout řeku Kupu, nabízející v letních měsících možnost koupání a jiného 
vodního vyžití. V kopcích po okolí lze provozovat turistiku (jedním z tematických vlaků bylo nordik walking). 

Z okolí představují turistické lákadlo vinice a obec Jaškovo, která se zařadila v roce 2016 do Guinessovy 
knihy rekordů upečením nejdelšího štrůdlu z místních jablek a hroznů dle tradiční receptury. Štrůdl měřil 
1479 metrů. Každoročně se zde na počest uspořádává štrůdlový festival (další z tematických vlaků). 

Silné pilotní stránky projektu představuje úzká a efektivní spolupráci mezi dopravcem a vedením města 
Ozalj a společná snaha o zvýšení povědomí o tomto turisticky opomíjeném regionu.  

Nedostatky představuje absence kvalitní turistické infrastruktury (ubytovací a stravovací kapacity, dětská 
hřiště, půjčovny kol/lodí, nedostatečná parkoviště a celkově chybějící rekonstrukce dopravní infrastruktury. 

Snahou města Ozalj je do budoucna odstranit výše uvedené nedostatky, zvyšovat povědomí turistů o lokalitě 
a vyšší zapojení místních obyvatel (problém přesvědčit místní producenty, že jejich zapojení do turismu by 
jim vyneslo profit). 
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Po skončení všech prezentací a diskuzí jsme měli možnost navštívit místní hrad a na závěr bylo připraveno 
občerstvení a prezentace u jednoho ze zapojených místních malých podnikatelů – vinařství Čulig. Toto 
vzkvétající vinařství nabízející ubytovací i kvalitní stravovací kapacity je důkazem, že potenciál turismu je 
sice zatím málo známý, ale velmi vysoký. 

V podvečerních hodinách jsme se vrátili do Záhřebu. 

 

31. 8. 2018 

Celodenní přejezd zpět do České republiky. 

 

 


