Přerovské pomístní názvy
V období feudálního řádu byly vsi zemědělců majetkem šlechticů, klášterů, církve a později i
měst, jimţ poddaní odváděli různé dávky naturální i peněţní. Vrchnost měla o některé
pozemky, louky, lesy a pastviny velký zájem, a proto je pojmenovali různými názvy, aby
nedošlo ku sporům, o kterou dávku jde.
Některé pomístní názvy se udrţely aţ do dnešních časů v Přerově. Nejstarším doloţeným
pomístním názvem pro přerovské pole jsou Chmeliska. Byla dvojí, jedna byla u Bečvy poblíţ
silnice do Henčlova, druhá pod Bobroviskami, v místech dnešního letiště. Jsou doloţena
věnováním markrabího Jošta z 7.6.1386 městu Přerovu. Název pochází od pěstování chmele
na Přerovsku.
Zajímavou historii má také pomístní název Markrabina, pole leţící mezi Přerovem,
Bouchořem a Lověšicemi. Bývala to kdysi dávno louka, kterou věnoval moravský markrabí
Přerovu. Tehdy byl Přerov městem královským. Později, kdyţ se stalo město poddanským v
drţení Viléma z Pernštejna, prodává Vilém louku Markrabinu svým lidem v Přerově dne
21.12.1512. A tento název se pouţívá dodnes. Lidová pověst spojuje se jménem historii
kolem hanáckého krále Ječmínka z Chropyně. Kdyţ prý prchala matka Ječmínka před svým
rozhněvaným manţelem k Přerovu, ukryla se v dozrávajícím ječmenu v místech Markrabiny,
kde se ji narodil syn Ječmínek.
Poblíţ města mezi dnešní Šířavou a tratí do Břeclavi se prostíralo pole V Opletách. Bylo
opleteno plotem z vrbového proutí, aby dobytek, který tudy byl hnán na pastvu, nepoškodil
úrodu. Dnes je jiţ pozemek zastavěn.
V samém sousedství se táhlo pole Trávník, výraz pro pastviska v našem kraji. Později, kdyţ
se u nás začaly zakládat cukrovary, přeměnily rolníci pastviny na pole, aby získali co nejvíce
půdy pro pěstování cukrovky.
Poněkud dále k Lověšicím se rozkládaly Padělky od Lověšic; jednalo se pravděpodobně o
díly, nebo podíly polí pro jednotlivé rolníky.
Hned za předměstím Šířavou vedle cesty do Ţelátovic bývalo pole Svisle. Bylo zastavěno a
zůstal jen název ulice. Název vznikl snad proto, ţe pole se táhlo svisle po svahu od dnešního
hřbitova.
Dále k Ţelátovicím se prostíralo úrodné pole V Černým. Jako saze černá byla zem a ta poli
název. Poněkud dále pak Padělky v Černým. Hned vedle se prostírají Lance. Lance jsou od
slova lán. Lán byla stará česká plošná míra o nestejné velikosti, jednalo se asi o 18-23 ha.
Vrchnost je dávala do uţíváni poddaným. Je moţné, ţe rozdělením přerovského lánu vznikly
lánce.
Dále k Újezdci se rozkládá návrší Tmeň, v některých listinách také Tmáň. Tak se nazýval les
Tmavý, a od toho název. Tento zeměpanský les daroval markrabí Jošt 7.6.1386 Přerovu. Les
byl později přeměněn na pole. Pod kopcem je role Pod Tmeněm.
Mezi Bochořem a Plučiskami bývaly kdysi louky zavlaţovány potokem Lukavcem. V
dávných dobách, kdy nebylo nouze o křoviny, hlavně vrby a olše podél potoka, ţili tu hojně
bobři. Po nich dostala louka později pole jméno Borovisko. Mezi nimi a Chmelisky se
prostírala polní trať se jménem Kolečko.

Na západ od Přerova k Dluhonicím býval rybník s mocnými hrázemi, poblíţ nichţ se táhlo
pole Pod Hrází. Rybník byl rozsáhlý a sahal aţ k návrši nedaleko Předmostí. Císař Josef II.
dal rybník vysušit. Zůstal jen název pro pole v těch místech Rybník.
Za povšimnutí stojí i název Novosady, pole proměněná na sady. Dále Tratidla, kde prý býval
rybník v němţ se voda tratila.
Na stranu k Ţebračce má ulice Kopaniny pojmenování po poli, jeţ tu bývalo. Dnes uţ byly
zastavěny i malé zbytky, které zde byly ještě v 60-tých letech minulého století z dřívějšího
honu, který obdělávali a kypřily ručně, nejvíce motykou. A protoţe jen kopali dostalo role
jméno Kopaniny.

