
 

 

NEBÍLOVY 
 

 

 

 

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Poprvé jsou Nebílovy zmiňovány v roce _____ (MCCCXXVII). V této době vládne v Čechách 
__________________________, přezdívaný také jako král cizinec. Tento panovník usedl na český trůn 
po svatbě s _____________________________, dcerou Václava II.  

Vysvětli, proč byl tento panovník přezdívaný král cizinec. 

____________________________________________________________________________________ 

Před svou smrtí tento panovník prý vyřkl tato slova: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje 
utíkal“ Při jaké příležitosti se tak stalo? _________________________________________________  

MAPA 

Nebílovy se rozkládají asi 10 km severovýchodně od Přeštic a 16 km jižně od Plzně. Zakresli do 
mapy šipky od Nebílov směrem, kterým bychom našli Přeštice a Plzeň, kdyby mapa zahrnovala i 
tato území. 

 
 

POVĚST O KOSTELE V OSADĚ PRUSINY 

Nebílovské obyvatelstvo farně příslušelo do Prusin. Proč tomu tak bylo dle pověsti? Vyprávěj ji. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ZÁMEK 

Urči, zda jsou tvrzení o zámku pravdivá. Fotografie ti pomohou se 
rozhodnout. 

 

 

 

 

   

Zámecký areál se nachází na okraji obce Nebílovy. ANO NE 

Zámek představuje vytříbený renesanční komplex regionu. ANO NE 

Představuje unikátní formu dvou protilehlých objektů, které svírají čestný 
dvůr. ANO NE 

Čelní patrová budova má mansardovou střechu. ANO NE 

Ve středu čelní budovy je věž s jehlancovou střechou a hodinami. ANO NE 

Fasáda čelní budovy je zdobená sgrafitovou výzdobou. ANO NE 

Polovinu středu patra zabírá sál vyzdobený motivy rostlin a zvířat. ANO NE 

 

 

 

 

Nepravdivá tvrzení oprav. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Za autora zámku je považován Jakub Auguston mladší, významný plzeňský architekt a stavitel. 
Mezi jeho díla patří řada domů v Plzni a zámků na Plzeňsku. S pomocí internetu je vyhledej a 
vypiš (min. 2 domy a 2 zámky). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO 
V osadě Prusiny nad obcí Nebílovy najdeme kostel sv. Jakuba Většího. Poprvé je zmiňován k roku 1355. 
Roku 1598 byla přestavěna věž. Kromě věže byl původní gotický kostel výrazně změněn barokní 
přestavbou. Ta byla dokončena kolem roku 1750. 

Zakresli osadu Prusiny do mapy na první straně. 

Přepiš všechny letopočty z textu římskými číslicemi a stanov, o které století se jedná. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Na základě popisu načrtni, jak vypadá kostel 
sv. Jakuba Většího. 

Na trojboký presbytář navazují nižší přístavky 
sakristie a oratoře a v ose mohutná hranolová věž 
s cibulovou bání. Interiér je jednolodní. 

 

FARA  

Fara byla postavena ve stavebním slohu baroko. Vyjmenuj několik typických znaků tohoto 
slohu. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Fara stojí vedle kostela sv. Jakuba Většího v osadě Prusiny. Proč jsou fary vždy v těsné 
blízkosti kostela? Vysvětli. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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