
 

 

 
 
 

 

 

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD 
Odbor Kancelář MěÚ 

oddělení komunikace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shrnutí předpokládaných termínů omezení doby nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2022, o nočním klidu 

 

Předpokládaná omeze-
ná doba nočního klidu 

Název akce Pořadatel Popis akce 

v noci z 22.04. na 23.04. 
v době od 00:00 do 06:00 
 

 
 
Cyklistické závody Enduro TT 
 
 

Přemek Tejchman 

Cyklistické závody pořádané na Zimním stadionu 
v Trutnově s venkovním doprovodným programem. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov, Poříčí u Trutnova, Lhota  
u Trutnova a Bezděkov u Trutnova. 

v noci z 30.04. na 01.05. 
v době od 00:00 do 06:00 
 

 
Pálení čarodějnic – oslavy 
Filipojakubské noci 
 

různé osoby Tradiční oslavy 

v noci z 06.05. na 07.05. 
v době od 00:00 do 06:00 
 

 
 
„Už ho nesou“  
 
 

Trutnov – město draka, z.s. 

Tradiční městské slavnosti zaměřené na rodiny s dětmi 
konané na Krakonošově náměstí a v přilehlém centru měs-
ta. Slavnosti originálním způsobem seznamují návštěvníky 
s bohatou trutnovskou mytologií a přitahují pozornost tisíců 
návštěvníků. Dny plné všelidové zábavy, při kterých si sa-
mozřejmě přijdou na své i naši nejmenší, vrcholí večerním 
průvodem a vyzdvižením šestimetrového draka na věž 

Evidenční číslo: MUTN 47889/2023   

    

Vyřizuje: Iva Trávníčková   

Telefon: 499 803 104  

E-mail: travnickova@trutnov.cz  

   

Datum: 21.04.2023  
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Staré radnice. Účastníci průvodu, ale i přihlížející prožívají 
magickou atmosféru, jak to popisují staré pověsti.  Kovový 
drak je na věži k vidění až do přelomu září a října. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov. 

v noci z 00.00. na 00.00. 
v době od 23:00 do 06:00 

Letní kino na Bojišti 
Bojiště s. r. o. 
Roman Dorňák 

Obnova tradičního promítání v letním kině na Bojišti.  
Využití stále funkčních promítacích zařízení a nepřenosný 
zážitek ze shlédnutí kvalitních titulů v překrásném prostře-
dí přírodního areálu a z původních 35mm pásů jsou jenom 
jedněmi z mnoha předností tohoto záměru a pokusem  
o zachování tradiční hodnoty české kinematografie 
v dnešní digitální době. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
areál letního kina na Bojišti. 

v noci z 27.05. na 28.05. 
v době od 00:00 do 06:00 

Trutnovské vinařské slavnosti Přátelé dobrého vína, z. s. 

Již tradiční ochutnávky kvalitních vín nejen z českých  
a moravských sklepů spojené s poslechem dobré muziky 
konané v prostorách Staré radnice na Krakonošově ná-
městí. Bohatý hudební program, soutěž o Dračí víno. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov. 

v noci z 01.06. na 02.06. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 02.06. na 03.06. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 03.06. na 04.06. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 04.06. na 05.06. 
v době od 00:00 do 06:00 

Cirk-UFF 
Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a 
volný čas 

Cirk-UFF je mezinárodní festival nového cirkusu. Cílem je 
každoročně přivést do Trutnova to nejlepší z českého pro-
středí a předvést i progresivní zahraniční soubory, které 
určují směr vývoje současného cirkusu a pouličního umě-
ní. Festivalu je pravidelně vyhrazen více či méně prodlou-
žený první víkend v červnu. Vybraná představení se konají 
v Uffu. Další vystoupení se konají v šapitó u Uffa nebo na 
prostranství přímo před Uffem. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov. 

v noci z 10.06. na 11.06. 
v době od 00:00 do 06:00 
 

 
PIVOFEST  
 

Savage Company, s. r. o. 

Festival piva s hudební produkcí. Pivofest se v Trutnově 
těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za slavnostmi míří do 
města nezřídka i z více než sto kilometrů vzdálených míst 
v republice. Velká část diváků je i z Trutnova.  
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov. 
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v noci z 00.00. na 00.00. 
v době od 23:00 do 06:00 

Letní kino na Bojišti 
Bojiště s. r. o. 
Roman Dorňák 

Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
areál letního kina na Bojišti. 

v noci z 24.06. na 25.06. 
v době od 00:00 do 06:00 

 
 
 
Závody dračích lodí 
 
 
 

 
 
Josef Pokorný, 
Rekreační areál Dolce 
 
 

Sportovně-kulturní akce pořádaná v areálu Dolce. Jedná 
se o celorepublikové závody dračích lodí, do kterých se 
však převážně zapojují posádky z místa, kde se závody 
konají. Připraven je celodenní program se spoustou do-
provodných akcí pro dospělé i děti, včetně možnosti projet 
se na dračích lodích, hudba po celý den, v sobotu večer 
vystoupení kapel.  
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na rekreační 
oblast Dolce v části města Oblanov. 

v noc z 01.07. na 02.07. 
v době od 00:00 do 06:00 

 
Dolce Fest 
 

 
 
Josef Pokorný,  
Rekreační areál Dolce 
 
 

Festival místních kapel v areálu Dolce. Součástí festivalu 
je také program pro děti – různé soutěže a zábava. Na 
festival je vstup zdarma. Akci navštěvuje široká veřejnost  
a také návštěvníci kempu. Akce svým provedením oživuje 
nabídku kultury v Trutnově. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na rekreační 
oblast Dolce v části města Oblanov. 

v noci z 30.06. na 01.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 01.07. na 02.07.  
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 04.07. na 05.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 05.07. na 06.07. 
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  

 
 
 
 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 07.07. na 08.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 08.07. na 09.07.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 05.07. na 06.07. 
v době od 02:00 do 06:00 
 

 
 
 

 
 
 

Přehlídka nejtvrdších kapel světa na Bojišti. Na festival, 
který charakterizuje přátelská atmosféra a tolerance, se 
sjíždějí návštěvníci z České republiky, ale i zahraniční. 
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v noci z 06.07. na 07.07. 
v době od 03:00 do 06:00 
 
v noci z 07.07. na 08.07. 
v době od 03:00 do 06:00  
 
v noci z 08.07. na 09.07. 
v době od 03:00 do 06:00 
 
v noci z 09.07. na 10.07. 
v době od 00:00 do 06:00 

 
 
Obscene Extreme festival 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obscene Extreme, s. r. o. 
 

Festival je mezi vyznavači tvrdé muziky dobře znám. Kro-
mě poslechu kapel si můžete na festivalu zasoutěžit 
v různých disciplínách. K dispozici je zdarma i koutek pro 
děti. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na areál pří-
rodního kulturního střediska na Bojišti a katastrální 
území Bojiště u Trutnova. 

v noci z 14.07. na 15.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 15.07. na 16.07.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  

 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 21.07. na 22.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 22.07. na 23.07.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  

 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 27.07. na 28.07. 
v době od 01:30 do 06:00 
 
v noci z 28.07. na 29.07.  
v době od 01:30 do 06:00 
 
v noci z 29.07. na 30.07. 
v době od 02:00 do 06:00 

Festival Pod Parou   

Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na areál pří-
rodního kulturního střediska na Bojišti a katastrální 
území Bojiště u Trutnova. 

v noci z 28.07. na 29.07. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 29.07. na 30.07.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  

 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 04.08. na 05.08. 
v době od 23:00 do 06:00 
 

Žádná akce  
 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 
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v noci z 05.08. na 06.08.  
v době od 23:00 do 06:00 

v noci z 11.08. na 12.08. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 12.08. na 13.08.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  

 
 
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 17.08. na 18.08. 
v době od 03:00 do 06:00 
 
v noci z 18.08. na 19.08. 
v době od 03:00 do 06:00 
 
v noci z 19.08. na 20.08. 
v době od 03:00 do 06:00 
 
v noci z 20.08. na 21.08. 
v době od 00:00 do 06:00 

Artu Kus Festival 
 

Bojiště s. r. o. 
Roman Dorňák 

Festival se skládá z programu probíhajícím na 3 scénách: 
1. Hudební scéna – v srdci přírodního amfiteátru zahrnuje 
vybraná a kvalitní hudební seskupení různých stylů. 
2. Divadelní a experimental scéna – program bude probí-
hat převážně v odpoledních a večerních hodinách.  
3. Kreativní scéna – v rámci programu můžete očekávat 
řízený program probíhající převážně během dne. Jde  
o postupnou prezentaci jednotlivých děl umístěných 
v areálu a také o představení jednotlivých workshopů, kte-
rých se mohou návštěvníci během festivalu libovolně 
účastnit. Jde třeba o animovanou tvorbu, stone balancing, 
keramiku, sklo, dřevo, atd. Návštěvníci se také mohou těšit 
na kresba live show, instalace všeho druhu, večerní  
a noční projekce a videomaping a na přítomnost mnoha 
dalších kreativních odvětví. Před samotným festivalem 
probíhá týdenní plenér, který je volně přístupný veřejnosti, 
a na kterém budou vybraní tvůrci z různých oblastí tvořit  
a “zdobit“ areál různými instalacemi, přípravou projekcí  
a např. landartovými zásahy do areálu.  
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na areál pří-
rodního kulturního střediska na Bojišti a katastrální 
území Bojiště u Trutnova. 

v noci z 18.08. na 19.08. 
v době od 23:00 do 06:00 
 
v noci z 19.08. na 20.08.  
v době od 23:00 do 06:00 

Žádná akce  Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 

v noci z 25.08. na 26.08. 
v době od 23:00 do 06:00 
 

Žádná akce  Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin 
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v noci z 26.08. na 27.08.  
v době od 23:00 do 06:00 

v noci z 23.09. na 24.09. 
v době od 02:00 do 06:00 

Rýbrcoul duch hor – Otevřené 
hospody 

RÝBRCOUL DUCH HOR, 
z. s. 
Jan Duduš 

Každoroční celodenní kulturní akce, která končí hudební 
produkcí ve vnitřních i venkovních prostorech vybraných 
restaurací. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov. 

v noci z 31.12. na 01.01. 
doba nočního klidu není 
vymezena 

Oslavy příchodu nového roku   

 
Další termíny pro Rekreační oblast Dolce 
 

Předpokládaná omeze-
ná doba nočního klidu 

Název akce Pořadatel Popis akce 

v noci z 08.07. na 09.07. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 15.07. na 16.07. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 22.07. na 23.07. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 29.07. na 30.07. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 05.08. na 06.08. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 12.08. na 13.08. 
v době od 00:00 do 06:00 
 
v noci z 19.08. na 20.08. 
v době od 00:00 do 06:00 
v noci z 26.08. na 27.08. 
v době od 00:00 do 06:00 

Hudební léto na Dolcích 
 

Josef Pokorný, 
Rekreační areál Dolce 

Večery s živou hudbou jsou jedním z bodů v prázdninovém 
týdenním programu, který je v  kempu každoročně pořá-
dán, jak pro hosty ubytované v kempu, tak i pro širokou 
veřejnost z Trutnova a okolí. Každý sobotní večer vystupu-
je jiná hudební kapela na venkovním pódiu, vstupné je 
zdarma. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na rekreační 
oblast Dolce v části města Oblanov. 
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Tento dokument bude Městský úřad Trutnov v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2022, o nočním klidu, aktualizovat dle informací pořadatelů 
výše uvedených akcí. 


