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Základ Národního zemědělského muzea v Ostravě tvoří 
dvojice hal z přelomu 19. a 20. století v areálu 
Vítkovických železáren, které byly původně vystavěny 
jako součást měďařské huti. Severní sloužila jako 
skladový prostor pro rudu. V jižní byla vystavěna 
louhovna. Po ukončení provozu měďařské huti byl 
objekt využíván jako technické zázemí provozů 
spojených s výrobou surového železa. Před ukončením 
výroby v navazujících vysokých pecích v roce 1997 
sloužila jižní hala pro opravu vyzdívek železničních 
vozů přepravujících tavbu železa od vysokých pecí 
k jeho zpracování do navazujících provozů. Těmto vozům 
se říkalo Veroniky a hala, která sloužila pro opravu 
jejich vyzdívek, byla označována jako Veronikárna. 
V severní byl zařízen sklad žáruvzdorného materiálu 
pro údržbu vyzdívek vysokých pecí. Od roku 1997 byly 
haly neudržované a chátraly.

V letech 2016–2020 Národní zemědělské muzeum provedlo 
jejich úpravu na depozitárně ‑expoziční objekt své nové 
pobočky – muzea potravin a zemědělských strojů.

V nově urbanizovaném území železáren navazovala 
dvojice hal na vertikální čtvercovou síť podél nově 
vybudované ulice Vítkovické. V původním urbanistickém 
konceptu měl být objekt zbourán a nahrazen vertikálním 
parkem. Změna původního záměru jednoznačně zapadala 
do principu konverzí nevyužívaných průmyslových 
objektů na nové veřejné funkce z oblasti vzdělání 
a kultury. Byl zachován průmyslový charakter obou 
hal včetně lehkého obvodového pláště nenarušeného 
zateplováním. V nevytápěných bočních prostorech jsou 
expozice zemědělských strojů, nová vestavba s galerií 
a nástavba tvoří obvyklé vytápěné expoziční prostory. 
Vestavba do vnitřního prostoru je jednopodlažní, 
siluetou obvodového pláště navozuje dojem vestavěného 
motoru. Nástavba nad halami je novým výstavním 
prostorem o rozponu 11‚6 m a délce 77‚5 m, který 
je určen pro expozici potravin.


