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Bohumila Trnková 

Vokovice a Dlouhá míle 
 
Říkává se, že vzpomínky píší pamětníci především pro sebe. Přiznávám, že o mých vokovických vyprávě-
ních to platí dvojnásob, protože jsem tam prožila své dětství. Mimopražští si nejspíš řeknou: „Vokovice? 
To neznám.“ Jenže každý, kdo cestuje letadlem, nejdřív projíždí právě kolem té „mojí“ školy. Ta by mohla 
vyprávět o kolonách vozů státnických návštěv, nespočetných delegací a v novodobé historii navíc třeba 
o příjezdech dalajlámy, papeže i Baracka Obamy. Jako děti jsme v pionýrských krojích povinně vítaly vla-
ječkami a mávátky hlavouny ze SSSR. Možná jsme byli jediní, kdo z nich měli upřímnou radost, protože 
nám odpadlo vyučování. Nikdo z čtenářů jistě nepochybuje, že je tu řeč o Evropské třídě. Tato významná 
komunikace však má svou mnohaletou historii.   
 

Nejdřív jsem trochu pátrala ohledně Vokovic. Původní vesnice byla k Praze připojena zákonem z  r. 1922. 
Pokračovalo budování Nových Vokovic, zajímavých svým půlkruhovým uspořádáním ulic, které dostaly 
úřední názvy v roce 1931. Ta nejdelší se jmenuje Půlkruhová a také tu je v ČR zcela ojedinělý název Na lou-
koti. Měla jsem docela štěstí, že jsem si mohla popovídat s pamětnicí, která byla přes svůj vysoký věk čiper-
ná na těle i na duchu. Půjčila mi zajímavou knížku Růže z pražských trhů, ve které autorka Božena Obdržál-
ková (*1903) popisuje západní pražskou periferii, jak vypadala začátkem minulého století.  
 

Zkuste si na chvíli místo nekonečných proudů 
aut, směřujících k letišti, představit sem tam po-
voz, bryčku a zaprášené pocestné. Silnice měla 
pomístní název Dlouhá míle. Existovala již  
v 1. polovině 19. století a směřovala na Kladno.  
 

Menší část této tehdy jen vozové cesty je zacho-
vaná v Ruzyni pod jménem Drnovská, a to podle 
obce poblíž Kladna. Mnohem delší úsek Dlouhé 
míle zanikl už v roce 1930 výstavbou Kladenské 
třídy. Tu zase  v  60. letech  téměř celou pohltila 
dnešní Evropská, která z dejvického Vítězného 
náměstí - „Kulaťáku“ (dř. Velké říjnové socia-
listické  revoluce) směřuje k ruzyňskému letišti.  
 

Zbytek Kladenské vede od nádraží Veleslavín, 
pokračuje téměř souběžně s Evropskou a končí  
jako slepá přibližně po dvou kilometrech. Ten 
prapůvodní pomístní název nejdřív ožil stejným 
pojmenováním multifunkčního centra v Drnov-
ské ulici. Je milé, že po prodloužení metra na  
trase A se také bude jedna ze zastávek jmenovat  
Dlouhá míle. 
 

Na situačním plánku je zvýrazněn dům, kde jsem 
vyrostla, dále  škola a naznačena je část někdej-
šího areálu keramičky. 

 
Název tramvajové zastávky "Nádraží Veleslavín" se od zave-
dení trati v r. 1933 nezměnil. Tato vokovická křižovatka je 
však od  60. let o mnoho větší. Především byla zbořena  
někdejší keramička, obehnaná hezkou červenou zdí z glazo-
vaných cihel. Přes ni jsme koukali na dejvický ohňostroj 
k výročí VŘSR. Vedle školy byl zbourán celý blok domů i se 
zahradní restaurací Vlasta. Zůstal kousek původního parčíku 
s pomníkem padlým ve 2. sv. válce a Evropské třídě se tak 
naskýtá otevřený pohled na vokovickou školu. Na závěr při-
kládám drobně doplněnou ukázku ze zmíněné knížky - „bude to ´ 
taková hezká tečka za tím naším případem“.   

Někdejší hrdý název  „33. osmiletá střední škola“ 
nejenže by dnes nedával smysl, ale pozměnilo se 
i její poslání. Dnes slouží jako praktická škola. 
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Ve vokovickém čp. 66, které zmiňuje B. Obdr-
žálková, bylo zahradnictví ještě v 50. letech. Už 
tam nebyl Václav Vítek, ale pan Bonev. Jeho 
čeština sice byla velmi dobrá, ale bulharského 
přízvuku se nezbavil. Tenkrát jsem ještě neumě-
la číst a psát, tak jsem pro zeleninu chodila 
 „k Bonefovi“.  Vlastně docela  ráda, často mi 
totiž k nákupu přidal  i nějakou  malou kytičku. 
 
Zámek Veleslavín. Objekt byl po staletí stat-
kem břevnovského kláštera, v jehož zakládací 
listině z r. 997  byl poprvé zmíněn.  

V roce 1420  připadl pražskému purkrabství. 
Současný zámek byl vybudován 1. polovině 18. 
století, pravděpodobně mezi roky 1730 -1750. 
Nechala jej postavit tehdejší majitelka Velesla-
vína, E. M. šlechtična Oestérenová. Autorem 
plánů byl patrně K. I. Dientzenhofer (1689-
1751). ...Citace:  http://cs.wikipedia.org 
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