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ŘEDITELKA RIAPS
Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 499 329 435, fax 499 811 356, mobil 736 423 566

e-mail: KozakovaZuzana@seznam.cz, www.riaps.cz

AMBULANCE RIAPS
Trutnov

Procházkova 818, 541 01 Trutnov, telefon: 499 320 327, fax 499 811 356, mobil 725 720 341
e-mail: ambulance.trutnov@riaps.cz, www. riaps.cze-mail: ambulance.trutnov@riaps.cz, www. riaps.cz

Dvůr Králové nad Labem
Presslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, telefon 499 320 517, mobil 725 099 630

e-mail: psychiatrie.dvur@seznam.cz, www.riaps.cz

MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA RIAPS
Trutnov

Procházkova 818, 541 01 Trutnov, telefon 499 814 890, fax 499 811 356, mobil 731 441 264
e-mail: riaps@riaps.cz, www.riaps.cze-mail: riaps@riaps.cz, www.riaps.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM RIAPS
Trutnov

Procházkova 818, telefon 499 828 144, fax 499 811 356, mobil 731 441 267, 731 441 269 (terén)
e-mail: harm. reducon@riaps.cz, kcentrum@riaps.cz, www.riaps.cz

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - SHELTER RIAPS
Trutnov

Procházkova 818, 541 01 Trutnov, telefon 499 397 771, fax 499 811 356, mobil 731 441 268Procházkova 818, 541 01 Trutnov, telefon 499 397 771, fax 499 811 356, mobil 731 441 268
e-mail: shelter@riaps.cz, www.riaps.cz

 
STACIONÁŘ RIAPS

Trutnov
Procházkova 818, 541 01 Trutnov, telefon 499 329 307, fax 499 811 356, mobil 725 720 375

e-mail: stacionar@riaps.cz, sacionarriaps@seznam.cz, www.riaps.cz
e-mailová adresa na jednotlivé pracovníky: jméno.příjmení@riaps.cze-mailová adresa na jednotlivé pracovníky: jméno.příjmení@riaps.cz

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 499 817 753, 499 811 214, 731 441 252, www.soltrutnov.cz

statutární zástupce: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar 
j.hejzlar@soltrutnov.cz, 

IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
bankovní spojení: číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s. 

SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784
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