Nebílovy
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Přeštice

GPS souřadnice: 49.630091N, 13.429137E

Nadmořská výška: 428 m n. m.

První pís. zmínka: 1327 (694 let)

Počet obyvatel: 350

PSČ: 332 04

Adresa URL: www.obecnebilovy.cz

Památky a zajímavosti Nebílovy
Dominantou obce je státní zámek Nebílovy. Mezi další památky, které v obci můžete vidět, patří
sýpka u zámku, kostel svatého Jakuba Většího, fara, kaplička na návsi a Boží muka.
Státní zámek Nebílovy je řešen formou dvou protilehlých objektů svírajících čestný dvůr. Čelní,
barokní budova, má ve středu věž s cibulovou bání. Jádro zadní dosud nezrekonstruované části
zámku tvoří renesanční tvrz.
Zámek byl koncem 60. let 20. století v dezolátním stavu. Teprve po přechodu do vlastnictví státu byly
zahájeny záchranné práce.
V 70. a 80 letech 20. století probíhalo převážně odstraňování vážných statických poruch. Koncem 80.
let byla vyměněna střešní krytina předního křídla, venkovní a vnitřní omítky. K omezení
výrazné vlhkosti v objektu napomáhá postupná obnova rozsáhlého, rozvětveného odvodňovacího
systému z počátku 18. století. Systém nebyl po desetiletí udržován a je nefunkční. Kanály jsou
zaneseny sedimentem a klenby mnohdy poničené průjezdem těžké techniky, která dříve areálem jezdila.
Doposud byla zprůchodněna alespoň hlavní kanalizační trasa odvodňující nádvoří, bývalé stáje
a část zahrady.
Tuvorova nástropní malba - Záchrana zámku začala v roce 1967 transferem rozsáhlé nástropní malby v
tanečním sále (asi 180 m2). Ta byla rozřezána na více než 600 dílů, s tenkou vrstvou omítky stropu
sejmuta a dočasně uložena do doby než bude obnovena v té době shnilá, rozpadající se dřevěná
klenba sálu. Až na jaře 2008 byla díky grantu z finančního mechanismu EU/Norsko malba zrevidována,
probíhá zpevňování sejmutých dílků a byla vytvořena mapa, podle které budou jednotlivé díly
navraceny umístit zpět na klenutí.
Veřejnosti bylo 4. července 1998 zpřístupněno přední křídlo zámku s instalací barokního a
rokokového vybavení a se souborem benátských lustrů.
Koncem 90. let byla začala obnova zadního křídla a později bylo upraveno nádvoří mezi oběma
křídly zámku. Zadní křídlo získalo novou střešní krytinu, opraveny byly čtyři renesanční
místnosti v přízemí i dvě místnosti v patře. Dále velký taneční sál, kde byla zrekonstruována
parketová podlaha a zrestaurována část výmalby Antonína Tuvory. I tato část zámku je dnes již
zpřístupněna veřejnosti.
Podařilo se zachránit i kapli, která hrozila zřícením. Po rekonstrukci interiéru a vybavení mobiliářem
byla kaple 24. června 2001 vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Národní památkový
ústav dnes v zrekonstuované zámecké kapli sv. Antonína Paduánského nabízí možnost za poplatek
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také uspořádat svatbu.
www.zamek-nebilovy.cz
Zámecká zahrada
Vznikala v době stavby zámku počátkem 18. století a její původní podoba se zachovala na podrobné mapa
panství z poloviny 18. století. Šlo o francouzský park se zimostrázovými a květinovými ornamenty a s
centrální fontánou. Tato podoba zahrady zanikla v 19. století, kdy zámecký areál sloužil k hospodářským
účelům. V současné době probíhá zpracovávání prováděcí studie na komplexní zahradnické
úpravy a začala postupná rekonstrukce bývalé barokní podoby zahrady, v níž bylo doposud vysazeno
několik tisíc sazenic zimostrázu.
V přední části zámku je expozice dobových interiérů. Květiny jsou hlavním motivem výzdoby, obrazů,
grafik, intarzií nábytku, porcelánu i benátských lustrů ze štípaného skla. V části zadního traktu je
hasičské muzeum.
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