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TRG BANA JELAČIĆA 
 

Svoj status glavnoga gradskog trga Trg bana Jelačića ima
podjednako zahvaliti najpoznatijem hrvatskom banu Josipu Jelačiću
kao i bogaćenju veletrgovaca u prvoj polovici 19. stoljeća. Područje
koje čini današnji Trg bana Jelačića stoljećima je bilo poznato pod
nazivom Harmica. Bilo je to usputno i tranzitno mjesto, mjesto
ulaska robe u grad – na sajmove na Kaptolu i Gradecu. I sam naziv
Harmica dolazi od mađarske riječi harmincz (trideset), koja
označava porez na pristiglu robu, tj. plaćanje tridesetnice. Do pravog
razvoja i značaja dolazi s preimenovanjem u Trg bana Josipa
Jelačića, a svoju prepoznatljivost dobiva postavljanjem kipa banu
Josipu Jelačiću 1866. godine. Izgled i funkcija trga s vremenom se
mijenjala. Kao i svaki glavni gradski trg postaje svjedokom raznih
društveno-povijesnih događaja. Na Trgu bana Jelačića dočekan je
ustaški režim 1941., kao i ulazak partizana u Zagreb 1945. Dvije
godine kasnije kultni trg izgubio je svoj kip pa i samo ime te biva
preimenovan u Trg Republike. Osamostaljenjem Republike
Hrvatske, 1990. godine trgu se vraća i kip i ime koje nosi i danas.
Danas je trg mjesto susreta i upoznavanja, tranzitno mjesto čekanja
na tramvaj, ali i svjedok brojnih društveno-političkih promjena. 
Ako krenete u smjeru Ilice, stanite na početku Petrićeve ulice
jer Vas tu čeka oznaka s QR kodom. 
Ako se pak odlučite krenuti prema kipu bana Jelačića,
produžite do Splavnice i učitajte QR kod na sljedećoj oznaci.

Nalazite se na početku kulturno-povijesne šetnje starim dijelom
Zagreba. Imate mogućnost birati između dvije šetnje. 
Jedna će Vas voditi Ilicom preko Trga svetog Marka do Muzeja grada
Zagreba, a druga preko Dolca, Opatovinom i Tkalčićevom ulicom do
istog odredišta. Šetnje su povodom Europskog tjedna mobilnosti (16.
– 22. rujna 2022.) osmislili djelatnici Muzeja grada Zagreba. 
Šetnje su poduprli Grad Zagreb te Turistička zajednica grada Zagreba. 
Uzmite mobitel u ruke, učitajte QR kodove i naučite nešto novo o
povijesti ovoga grada!
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