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A medieval curia transformed into a Baroque granary
remains of a medieval fortress were revealed within 
research of the radomyšl burial ground in 1963. 
One of the discovered structures was related to the 
romanesque phase of the church. it was a curia, 
later rebuilt into a baroque granary, which has been 
preserved until today. Unfortunately, this important 

building had been in a dilapidated state for a long 
time. the town of radomyšl, in cooperation with 
the sovereign Military Order of Malta, which was 
the owner of the building, had been committed 
to its preservation since 2008. they eventually 
succeeded in 2015 and 2016 in cooperation with 

the new owner, the roman catholic church. the 
radomyšl municipality, which has a long-term lease 
of the building, has just begun preparatory work to 
build a municipal museum here.

při výzkumu mladohradištního pohřebiště 
v radomyšli v roce 1963 byly odkryty také pozů-
statky středověké tvrze. Jedna z objevených staveb 
souvisí s románskou fází kostela. Jedná se o kurii, 
později přestavěnou na barokní špýchar, který 
se zachoval až do dnešní doby. Bohužel se tento 
významný objekt dlouhodobě nacházel v hava-
rijním stavu. Městys radomyšl ve spolupráci se 
Suverénním řádem Maltézských rytířů, který byl 
majitelem objektu, usiloval od roku 2008 o jeho 
záchranu. ta se nakonec podařila až v letech 
2015 a 2016 ve spolupráci s novým majitelem – 
římskokatolickou farností radomyšl.

V roce 2015 proběhla 1. etapa rekonstrukce, která 
zahrnovala statické zajištění, obnovu stropů, scho-
dišť, omítek, krovu a výměnu střešní krytiny. V rámci 
2. etapy v roce 2016 proběhla obnova vnitřních 
omítek, oprava podlah a schodiště.

V současné době městys radomyšl, který má objekt 
v dlouhodobém pronájmu, zahájil ve spolupráci 
s phDr. Bořivojem nechvátalem, CSc., Jihočeským 
muzeem v Českých Budějovicích a Muzeem 
středního pootaví Strakonice přípravné práce na 
vybudování muzea městyse v tomto objektu.

Středověká kurie upravená na barokní sýpkuRadomyšl
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