Náklo
Identifikationsangaben
Lokalita

Náklo

Gemeinschaft

Náklo

Bezirk

Olomouc

Erdstrich

Olomoucký kraj

Katastrální území

Náklo, Kode: 701408

GPS-Koordinaten

49° 39' 16.9''
17° 7' 29.6''

Německý název

Nakel

Výměra

9 465 m²

Vlastnictví

Římskokatolická církev

Kontakt

Obecní úřad Náklo
Náklo č. 14, 783 32 Náklo
Tel.: +420 603 777 284
E-mail: obec@naklo.cz
URL:

Vlastník

Římskokatolická farnost Náklo
č. p. 13, 783 32 Náklo

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Obec Náklo (německy Nakel) se nachází v okrese Olomouc. V roce 2011 zde trvale žilo 1.449 obyvatel.
První zmínka o Nákle je díky písemné zprávě, v níž kníže Ota I. Olomoucký (řečený Sličný) dává nové založenému klášteru
benediktinů na Hradisku u Olomouce část desátků z této vsi. Jen o dva dny později toto obdarování potvrdil vlastní listinou i
český kníže Vratislav II. Jedná se o první dvě donační privilegia v českých dějinách a spolu s listinou pro staroboleslavský
kostel jsou považovány za nejstarší listiny vydané v českých zemích.
Ve středověku Náklo náleželo nadále klášteru Hradisko (nyní premonstrátskému), část vsi ale byla i v majetku místní šlechty
erbu dvou husích hlav s krky vyrůstajícími z jednoho bodu. Rytířský rod z Nákla vymřel koncem 15. století.
Původní dřevěný kostel byl ve 2. polovině 16. století nahrazen zděnou stavbou s mohutnou věží, stojící patrně na místě
někdejší šlechtické tvrze. Po těžkém poničení Švédy za časů třicetileté války byl v letech 1696-1698 postaven (s využitím
původní věže) zbrusu nový a velký barokní chrám sv. Jiří. Kolem něj byl původní hřbitov, vymezený mohutnou kamennou zdí.
Po zrušení kláštera Hradisko z nařízení císaře Josefa II. (1784) a zániku patrimoniální správy nastaly pro hanácké Náklo nové
časy. Obec se modernizovala hospodářsky i kulturně, působili zde mnozí pokrokoví duchovní.
V současnosti tvoří správní obec Náklo tři místní části: Náklo, Mezice, Lhota nad Moravou.
Hřbitov
Starý hřbitov kolem nákelského kostela v 19. století zdaleka nepostačoval, neboť farnost kromě Nákla samého zahrnovala i

vsi a osady Jáchymov, Mezice, Lhotu nad Moravou, Unčovice, Březové, Střeň, Příkazy a Hynkov. Roku 1873 (za působení P.
Antonína Sokola) byl proto zrušen a nové pohřebiště bylo velkoryse založeno za obcí při mezické cestě.
Na nákelském hřbitově je v rodinném hrobě pohřben Jan Opletal, rodák z nedaleké Lhoty nad Moravou. Student LF UK a první
oběti protinacistického vzdoru českého studentstva (smrtelně zraněn 28. října 1939 při demonstraci v Praze, zemřel 11.
listopadu 1939, pohřeb v Nákle 16. listopadu 1939). Oběti odvetných brutálních akcí gestapa proti studentstvu 17. listopadu
1939 jsou připomínány Mezinárodním dnem studentstva - jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.
Počet obyvatel v roce 1930 – 1.907
Počet obyvatel v roce 2011 – 1.449
Autor textu: Petr Nisler
Zdroje: Wikipedia; Obecní zpravodaj (jednotlivá čísla z let 2011-2021 dostupná v elektronické podobě na webu obce)
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