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 Malá městská část (8500 obyvatel). 
 

 Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). 
 

 Rozkládá se na levém břehu Berounky. 
 

 Leží na jihozápadě Prahy. 
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Celkový pohled  

na Radotín 
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Školství  
 Mateřská škola (3 školky, 315 žáků) 

 Základní škola (774 žáků) 

 Školní jídelna (965 strávníků) 

 Gymnázium Oty Pavla 

 Střední odborné učiliště 

 Základní umělecká škola Klementa Slavického 

 Základní škola, Praha 5  

 Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč 

 Kolejáček, z.s. 

 Channel Crossings (vzdělávací agentura) 
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Spolupráce s Proxima Sociale 

 Spolupráce od roku 2008, kdy Proxima převzala 

KLUB provozovaný městskou částí. 
 

 Projekty: 
 

Graffiti Jam (výmalba podchodů pod tratí) 

Radotínský Happening (Skate tour) 
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Graffiti vymalovaný podchod u skateparku 
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Graffiti vymalovaný podchod u radotínského nádraží  

 



9 
Radotínský Happening, rok 2015 



Zařízení městské části 
 Kino 

 Jediné kino v Praze zřizované a provozované 

městskou částí, digitalizované, promítá ve 3D 

formátu. 
 

 Kulturní středisko 
 Dva sály pro pořádání kulturních a dalších akcí 

(divadelní festivaly, přednášky, promítání, 

degustace, svatby, atd.). 

 Zázemí pro místní základní uměleckou školu, 

seniory. 
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Zařízení městské části 
 Knihovna 

 Počet registrovaných čtenářů: 1400. 

 Knihovní fond: 52 tisíc svazků. 

 Zázemí pro seniory. 

 Kurzy počítačové gramotnosti pro maminky na 

mateřské dovolené a pro seniory, hraní deskových 

her, kurzy trénování paměti, besedy a přednášky 

pro dospělé, výstavy obrazů a fotografií, 

spolupráce s Klubem aktivních a nestárnoucích 

seniorů, kulturní pořady, exkurze pro školy, školky.  

 

 

 

11 



Nejnovější sportoviště 
 Sportovní hala (otevřena v r. 2009) 

 Určena pro různé druhy sportů; sauna; ubytování; 

horolezecká stěna; společenské události (mistrovství ve 

skládání Rubikovy kostky, atd.). 

 Zázemí pro místní kluby (basket, lakros, badminton, volejbal, 

atd). 

 Biotop (otevřen v r. 2014) 

 Koupaliště s přírodní vodou, bez chemikálií. 

 V létě koupání, v zimě sauna. 

 Další prostor pro setkávání občanů a kulturní akce (letní 

kino, dětské závody – triatlon, běh). 

 

 

 12 



13 



Odhadovaný počet registrovaných 

občanů ve spolcích: 2600. 
 

Spolky: Sokol, RSK, SC Radotín, 

LTC, Vodácký oddíl, Turistický oddíl, 

Skauti, Sbor dobrovolných hasičů, 

rybáři, minigolfisté… 
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Mistrovství Evropy ve skládání Rubikovy kostky, Sportovní hala Radotín,  
7/2016 
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Sauna Kiju-Kiju na Biotopu Radotín, 2016 

Foto: Rostislav Zapletal 



Akce městské části  

 Bál    

 Vítání jara 

 Divadelní přehlídky (několikrát v roce) 

 Pravidelné „Čaje o třetí“ pro seniory 

 Bezpečné jaro, Akce IZS 

 Královský průvod 

 Velký dětský den 

 Neckyáda na Berounce 

 Babí léto (pro seniory) 
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Akce městské části  

 Havelské posvícení 

 Rodeo 

 Odemykání a zamykání biotopu 

 Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského 

 Výstavy místních výtvarníků 

 Adventní koncerty 

 Vánoční trhy 

 Zvonohra 

 Ohňostroj 
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Jen část akcí, které pořádala radotínská radnice pro své občany v roce 2016 



Sportoviště 
 Více než 20 různých druhů sportů: 

 Sportovní hala  

 Biotop 

 Sokolovna a přilehlé venkovní hřiště pro lakros 

 Tenisový areál (v zimě zastřešený) 

 Volejbalové kurty, na nohejbal (+ beach), zimní 

zastřešení 

 Klubovna turistického oddílu s beach kurtem  

a víceúčelovým hřištěm 

 Atletický ovál 

 Venkovní posilovna 
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Sportoviště 
 Fotbalová hřiště 

 Softbalový stadion 

 5x volně přístupná víceúčelová sportoviště s 

umělým povrchem 

 Hřiště na pétanque 

 Minigolfový areál 

 Skatepark 

 Rodeo jízdárna 

 Dětské dopravní hřiště volně přístupné veřejnosti 

 Kuželna a bowlingové centrum 

 Cyklostezka 
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Ostatní veřejné prostory 
 Rozšiřují možnosti, kde se občané mohou 

setkávat: 

  Místo u řeky (na břehu Berounky; vhodné  
 i pro svatby). 

  Probíhající revitalizace nábřeží Berounky. 

  Projekt auly na budově základní školy  
 (bude sloužit nejen potřebám školy). 

  Bazén. 

  Přístavba malé tělocvičny ve sportovní hale. 

  Centrum Radotín s novým náměstím. 
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23 Místo u řeky slouží i jako komunitní prostor, třeba pro svatby, 6/2016 



24 

Projekt  auly na střeše základní školy v Radotíně 
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Vizualizace právě probíhající rekonstrukce břehu Berounky v Radotíně  

 



Závěr: „Prostředí vychovává“ 

 Městská část podporuje oddíly (zájmové  
i sportovní) formou každoročních grantů. 
 

 Investiční granty oddíly získávají každé  
2 až 3 roky. 
 

 Touto podporou městská část vytváří lepší 
podmínky pro činnost - tím se zvyšuje 
počet lidí, kteří v těchto komunitách 
pracují.  
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Závěr: „Prostředí vychovává“ 

 Občané se lépe identifikují s místem, kde 
žijí (nechodí sem jen „přespávat“; ti, co se 
v průběhu života odstěhovali, chtějí 
zpět…). 
 

 Cca ¼ obyvatel se aktivně podílí na 
činnosti místních komunit. 
 

 Zvolení radní a zastupitelé „nejsou 

politiky“, ale v první řadě obyvatelé 

Radotína.  
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Děkuji za pozornost. 

 
 

 

 

Mgr. Miroslav Knotek 
zástupce starosty Městské části Praha 16 

 

miroslav.knotek@praha16.eu 

+420 725 012 642 
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