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INFORMACE PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY
26. GENERÁLNÍ KONFERENCE
Vážení hosté, 

chtěli bychom vám jménem organizátorů konference poděkovat za vaši registraci na nadcházející  
26. generální konferenci ICOM, která proběhne od 20. do 28. srpna 2022. 
Věříme, že naše konference bude nejen velmi rozmanitá, ale také přínosná. 
Před jejím začátkem bychom vám rádi nabídli tento informační balíček.

NEŽ K NÁM ZAMÍŘÍTE – FYZICKÁ ÚČAST 
DOPRAVA 

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21 Praha 4

Letiště Václava Havla 
Letiště Václava Havla odbavuje lety většiny evropských a světových dopravců. Nachází se asi 30 až 45 minut jízdy 
autem od centra Prahy. Dopravní spojení mezi letištěm a středem města je velmi dobré – lze využít hromadnou 
dopravu i taxislužby. Do centra se snadno dostanete jednou z běžných autobusových linek. Pro co nejrychlejší dopravu 
do středu města nebo na nejbližší zastávku metra vám doporučujeme použít autobusy linky 119 nebo 100. Pokud 
si chcete raději vzít taxi, doporučujeme navštívit webovou stránku https://www.prg.aero/en/order-taxi-service-online 
nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci společnosti AAAtaxi pod tímto odkazem http://www.aaataxi.cz/en/home/.

Ztráta zavazadel
Pokud se vám po cestě ztratila zavazadla, kontaktujte pracovníka letiště na reklamační přepážce 
, která se nachází v prostoru výdeje zavazadel před východem do příletové haly. V takovém případě budete 
potřebovat tzv. tracking number (sledovací číslo) svého zavazadla, bez nějž nelze zavazadlo vydat. 

Letištní stánek ICOM 2022
Letištní stánek konference ICOM 2022 se bude nacházet v Terminálech 1 a 2 v době příletu účastníků, tj. mezi 
18. a 21. srpnem. U tohoto stánku vám organizátoři poskytnou praktické informace a zodpoví vaše dotazy.

Měna
Oficiální měna České republiky je česká koruna (CZK). Pozor – směnný kurz na letišti bez předchozí rezervace bude 
zhruba o 20 % méně výhodný, než je běžné. Pro rezervaci navštivte webovou stránku https://www.prg.aero/en/
interchange-arrivals#. Oficiální směnný kurz naleznete na webové stránce České národní banky www.cnb.cz.  
V Praze se nachází celá řada směnáren. Peníze si můžete vyměnit také v bance i v některých hotelech. 
Doporučujeme vám, abyste si vždy předem ověřili podrobné informace u pracovníka směnárny.

Vyvarujte se prosím výměny peněz na ulici. 

Výběry hotovosti z bankomatů: Některé bankomaty nabízejí možnost platby v měně, ve které je veden účet. 
Tuto službu nevyužívejte a zvolte možnost platby v místní měně. Taková transakce bude poté zúčtována podle 
mezinárodního kurzovního lístku schváleného vaší bankou. Pokud zvolíte platbu v měně svého účtu, peníze 
budou převedeny podle směnného kurzu uvedeného na obrazovce bankomatu, který je zpravidla nevýhodný. 
Tato služba se nazývá Dynamic Currency Conversion (DCC) neboli „dynamický převod měny“.

Nepoužívejte bankomaty společnosti EURONET. Všechny bankomaty českých bank jsou bezpečné.

Hotely, restaurace a obchody přijímají mezinárodní platební karty. V některých restauracích a obchodech 
lze platit také v eurech. Mějte však na paměti, že směnný kurz bývá v takovém případě méně výhodný. Bližší 
informace získáte u obchodníka.
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Taxi 
Budete-li k přepravě využívat taxislužby, ujistěte se vždy před nástupem, že je vůz opatřen fixní střešní svítilnou žluté 
barvy s černým nápisem TAXI. Na obou předních dveřích vozidla musí být uvedeno identifikační číslo společnosti, 
obchodní firma, a také základní sazebník, včetně ceny za ujetý kilometr a ceny za minutu čekání. Tyto ceny se musí 
shodovat s cenami nastavenými na taxametru uvnitř vozidla. Doporučujeme vám využívat taxislužby s nonstop 
dispečinkem, kde vám operátor sdělí cenu jízdy předem. Více informací si vyhledejte, pokud možno ještě před 
cestou do Prahy na webové stránce http://www.aaataxi.cz/en/home/. Příslušnou aplikaci si pak můžete stáhnout 
také do svého chytrého telefonu. 

Autobusy 
Do Prahy se lze dopravit také dálkovými autobusy z více než 20 různých zemí. Hlavní autobusové nádraží se 
nachází na Florenci, nedaleko středu města. V prostorách nádraží je také vstup do metra linky B (žluté) a C (červené).

Vlaky
Do Prahy lze také snadno cestovat z celé Evropy vlakem. Hlavní nádraží se nachází přímo v centru. I zde je vstup 
do metra – stanice Hlavní nádraží na lince C (červené). Pět minut jízdy odtud je stanice Vyšehrad, kde se nachází 
Kongresové centrum.

Předplatní jízdenka pražské hromadné dopravy 
Každý registrovaný účastník konference má nárok na bezplatné jízdenky na pražskou hromadnou dopravu, které 
si lze vyzvednout na registračním stánku v místě konání konference. 

Jízdenky jsou platné od 20.8. (00:00) do 28. 8. (23:59) ve všech prostředcích městské hromadné dopravy (včetně 
lanovky na Petřín a přívozů v rámci DPP) v pásmech P, 0 a B, mimo vlaky a linku autobusu AE (Airport Express).

Metro 
Pražské metro tvoří tři linky, z nichž každá je označena jinou barvou a písmenem: Linka A – zelená (Depo Hostivař –  
Nemocnice Motol), linka B – žlutá (Černý most – Zličín), linka C – červená (Letňany – Háje), přestup mezi linkami 
metra je možný ve stanicích Muzeum (přestup mezi linkami A a C), Můstek (přestup mezi linkami A a B) a Florenc 
(přestup mezi linkami B a C). Metro je v provozu každý den v od 5:00 do 24:00. Kongresové centrum se nachází 
poblíž stanice Vyšehrad na (červené) lince C.

Tramvaje
Denní tramvajové linky jsou v provozu od 4:30 do 24:00. Noční hromadnou dopravu zajišťují tramvaje 91 až 99, 
které fungují od 23:30 do 4:30 a jezdí v 30minutových intervalech. Hlavní přestupní zastávkou pro noční spoje je 
Lazarská. Jízdní řády naleznete na jednotlivých zastávkách.

Autobusy
Autobusová doprava funguje podobně jako tramvajová, tedy v nočním a denním režimu. Noční trasy obsluhují 
linky 901 až 916. Jízdní řády naleznete na jednotlivých zastávkách.

Spojení
Vhodné spojení si můžete vyhledat na webové stránce spojeni.dpp.cz nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Jízdné
Pražskou hromadnou dopravou je možné cestovat pouze s platným jízdním dokladem. Cestující musejí mít 
jízdenku již před nástupem do vozidla nebo vstupem do metra. Jízdenku je nutné si hned označit!

Jízdné
Základní jízdné: 40 Kč = cca 1,58 € | Krátkodobé jízdné: 30 Kč = cca 1,18 €

Základní jízdenka má platnost 90 minut, krátkodobá pak 30 minut od označení.

Více informací naleznete na webové stránce www.dpp.cz/en/fares-in-prague

TESTOVÁNÍ NA COVID-19 

Více informací ohledně testů na onemocnění covid-19 v Praze vám poskytne informační stánek v přízemí v prostorách 
registrace. 



THE POWER OF MUSEUMS

26th ICOM General Conference, 20 28 Aug

KONFERENCE 

REGISTRACE 
Registrace probíhá v přízemí Kongresového centra. Registrujte se a vyzvedněte si visačku a další materiály před 
tím, než se zúčastníte jakéhokoli programu generální konference (Kongresové centrum, Praha 21.–24. srpna).

DOBA REGISTRACE 

21. srpna 08:00–18:00 

22. srpna 08:00–17:30 

23. srpna 08:30–18:00 

24. srpna 08:30–18:00

 

Žádáme všechny účastníky generální konference, aby se registrovali kdykoli během dne již 21. srpna  
a neodkládali registraci až na 22. srpna těsně před zahájením konference. Pokud se 21. srpna registrovat 
nemůžete, dostavte se prosím 22. srpna do Kongresového centra s dostatečným předstihem. 
Oficiální program generální konference probíhá již 21. srpna od 14:45 do 18:00.
Podrobný program naleznete na webových stránkách konference.

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEJNÍHO VELETRHU 

Muzejní veletrh – 22. srpna 2022 08:00–18:00

Zahájení muzejního veletrhu – 22. srpna 2022 13:00

Muzejní veletrh – 23. srpna 2022 08:00–18:00

Muzejní veletrh – 24. srpna 2022 08:00–18:00

PROGRAM EXPO FORUM 
Patron-of-Art.com
22. srpna 2022, 11:15–11:25
Jak mohou muzea oslovit publikum, které je jako doma ve virtuálním prostoru, a zároveň digitálně vychovávat novou 
generaci mecenášů!

Navigating.art
22. srpna 2022, 12:45–12:55
Nejnovější technologické inovace: lepší přístupnost a dohledatelnost díky digitalizaci

FilmStor s.r.o.
23. srpna 2022, 11:30–11:40
Zachraňme paměť světa, abychom nikdy nepřišli o vzácné vzpomínky a uchovali je navždy.

VISAČKY
Každý účastník konference obdrží při registraci svou visačku. Tuto visačku noste prosím v průběhu konference 
na viditelném místě. Do sálů a na probíhající akce, jako je slavnostní zahajovací večer („Opening Party“), Muzejní 
noc, slavnostní předání vlajky, off-side meetingy a exkurze, budou vpuštěni jen účastníci s viditelně umístěnou 
visačkou.

DRESS CODE
Na odborný program doporučujeme oděv ve stylu „smart and casual“. Na večerní akce (slavnostní zahajovací 
večer („Opening Party“), Muzejní noc, slavnostní předání vlajky) pak doporučujeme oděv ve stylu „business 
casual“. 
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INTERNET A WIFI
V místě konference bude dostupná bezplatná wifi síť.

WIFI 
SÍŤ: ICOM2022
HESLO: ICOM2022

DOKLAD O ÚČASTI
Doklad o účasti bude možné stáhnout po skončení konference na platformě gCon. Informace obdržíte  
po skončení konference. 

MOBILNÍ APLIKACE
S mobilní aplikací ICOM Prague 2022 budete mít celou konferenci jako na dlani. 
Díky aplikaci získáte přístup k: odbornému programu, osobnímu plánovači, programu konference, mapě 
Kongresového centra Praha a Muzejního veletrhu, Programu v Expo Forum, seznamu sponzorů a vystavovatelů, 
doprovodnému programu, networkingu a knihovně posterů. 
Aplikaci si stáhněte pomocí níže uvedeného QR kódu, který vás dovede k aplikaci ICOM Prague 2022 v App store 
nebo v Google Play.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Sledujte nás na Facebooku ICOM General Conference nebo na Instagramu @icomgc
Budeme rádi, když ve svých příspěvcích týkajících se konference použijete hashtag #ICOMPrague2022.

PROGRAM 

PODROBNÝ PROGRAM naleznete na webových stránkách konference nebo v mobilní aplikaci.

ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VÝBORŮ 
Pokud se chcete zúčastnit zasedání výborů, navštivte konferenční platformu gCon (https://icomprague2022.
gcon.me/programme), kde naleznete bližší informace ohledně místa a času zasedání v závislosti na daném 
mezinárodním výboru. 

POSTERY
Postery naleznete na platformě gCon a v mobilní aplikaci. Upozorňujeme, že postery jsou dostupné pouze  
v online verzi!

HYBRIDNÍ FORMÁT
„Hybridní formát“ znamená, že hlavní odborný program ICOM Prague 2022 proběhne v klasickém formátu osobně 
v Kongresovém centru Praha, ale zároveň ve virtuálním prostředí díky speciální konferenční platformě gCON.

SPEAKERS LOUNGE / PŘÍPRAVNA – Klub H, 1 PATRO – OTEVÍRACÍ DOBA 

21. srpna 08:00–18:00 

22. srpna 08:00–17:30 (11:30–12:00 – vyhrazeno pro tisk)

23. srpna 08:30–18:00 (10:45–11:15; 13:45–14:15 –vyhrazeno pro tisk)

24. srpna 08:30–14:00 (10:45–11:15 – vyhrazeno pro tisk)

POKYNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A PŘEDSEDAJÍCÍ
Podrobné informace pro přednášející a předsedající naleznete na webové stránce
https://prague2022.icom.museum/resource/prague2022/instructions/icom-2022-on-site-participation-en.pdf 

V průběhu přednášky můžete prezentaci ovládat bezdrátovým prezentérem (případně myší či klávesnicí), který 
vám poskytne technická podpora v průběhu přestávky.
 • Použití vlastního notebooku je povoleno jen v nezbytných případech po předchozí domluvě s technickou 

podporou v přípravně.
 • Po skončení programu budou všechny prezentace smazány.
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DOPROVODNÝ PROGRAM 

PŘEDKONFERENČNÍ PROGRAM, 20.–21. srpna
 • Exkurze po Praze, začátek vždy v 10:00 a 14:00; bližší informace naleznete u své registrace.

Začátek exkurze:
 A) Salmovský palác, Hradčany 1 

 • Seznamte se s Prahou
 • Pražský hrad (vstupné činí 250 Kč na osobu a musí být uhrazeno na místě v hotovosti)
 • Malá Strana
 • Pražské historické zahrady
 • Pražské věže (vstupné činí 350 Kč na osobu a musí být uhrazeno na místě v hotovosti)
 • Pražské knihovny

 B) Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 605/13
 • Staré Město
 • Komunistická Praha
 • Kubismus v Praze
 • Po stopách Kafky
 • Židovská čtvrť

Na místo srazu se prosím dostavte 15 minut před začátkem exkurze a svou účast sdělte prosím předem 
příslušnému koordinátorovi. 

 • Workshopy: Zaměřeno na českou kuchyni:
 Národní zemědělské muzeum, začátek vždy v 10:00 a 14:00
 • 21. srpna, 13:00 – Kampus Hybernská, Hyb4City Project, 3. patro: 

 Projekt „Paměti národa“ 

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ VEČER, 22. srpna 
https://prague2022.icom.museum/opening-party
18:00–23:30 (19:30 přivítání)
Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum
Adresa: Kostelní 1320/42 170 00 Praha
Dress code: business casual

MUZEJNÍ NOC, 23. srpna 
https://prague2022.icom.museum/museum-night
19:00–23:30
Muzejní noc probíhá v muzeích v užším centru Prahy, a je tedy možné mezi jednotlivými místy snadno přecházet 
pěšky. Kulturní program konference ICOM 2022 tak lze spojit s příjemnou procházkou po letní večerní Praze. 
Kromě akcí uvedených při registraci (koncerty, workshopy, přehlídky atd.) je také možné navštívit všech 12 institucí,  
a to až do půlnoci, kdy Muzejní noc oficiálně končí.
Dress code: business casual

Zapojená muzea:
 • Židovské muzeum v Praze
 • Kunsthalle Praha 
 • Mucha: Rodinná sbírka
 • Památník národního písemnictví
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Museum Montanelli
 • Národní galerie Praha
 • Národní památník hrdinů heydrichiády
 • Národní pedagogické muzeum 
 • a knihovna J. A. Komenského
 • Poštovní muzeum
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Muzeum města Prahy
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VLAJKY, 24. srpna 
https://prague2022.icom.museum/flag-relay-ceremony
18:00–23:30 (19:30 slavnostní předání)
Národní muzeum, Historická budova
Adresa: Václavské náměstí 68 110 00 Praha
Dress code: business casual

OFF-SITE MEETINGY, 25. srpna 
Pokud se chcete zúčastnit zasedání výborů, navštivte konferenční platformu gCon (https://icomprague2022.
gcon.me/programme), kde naleznete bližší informace ohledně místa a času zasedání v závislosti na daném 
mezinárodním výboru. 

EXKURZE

Chcete-li si ověřit, na které exkurze jste přihlášeni, navštivte náš informační stánek.

25. srpna 
Odjezd:
 • Parkoviště hotelu Corinthia

 • 16:45 Multi-day 02

26. srpna 
https://prague2022.icom.museum/excursions
Odjezdy:

 • Parkoviště hotelu Corinthia – dostavte se prosím alespoň 15 minut před odjezdem
 • 8:00 Multi-day 04 + UNESCO 01, 03, 08, 09, 10, 11 + Regions 10
 • 8:15 UNESCO 06 
 • 8:30 UNESCO 04, 05 + Regions 02, 06, 07, 08, 12, 15
 • 9:00 UNESCO 07 + Regions 01, 03, 11, 13, 14

 • Hlavní nádraží – dostavte se prosím alespoň 30 minut před odjezdem
 • Muzejní vlak do Brna a Multi-day 03: odjezd přesně v 7:12. Dostavte se prosím alespoň 30 minut před 

odjezdem a převezměte si místenku od příslušného průvodce. Snídaně bude podávána ve vlaku.
 • https://icomprague2022.gcon.me/programme
 • https://prague2022.icom.museum/excursions
 • Běžný vlak odjíždí v 8:02 – Regions 04, 05, 09
 • Běžný vlak odjíždí v 9:25 – UNESCO 02, Multi-day excursion 01

Před nástupem do vlaku či autobusu se musíte ohlásit u příslušného průvodce, který vám předá místenku.  
Pro snazší orientaci organizátorů u sebe prosím mějte svou visačku se jménem.
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PŘED PŘIPOJENÍM – ONLINE ÚČAST 
Pro přihlášení do virtuální platformy navštivte webovou stránku konference a přejděte do sekce LIVE EVENT. 

Přihlaste se svou emailovou adresou a heslem. 

Při prvním přihlášení budete vyzvání k zadání hesla, které vám bylo zasláno na E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE 
ZADALI PŘI REGISTRACI – později si můžete heslo změnit v osobním profilu.

Bližší informace naleznete v přiložených Pokynech pro fyzickou účast. 

Pokud jste dosud neuhradili registrační poplatek, učiňte tak prosím co nejdříve, abyste se mohli včas přihlásit se 
do online platformy.

PROGRAM 
Program lze filtrovat podle dne nebo konferenčního sálu. Pokud hledáte konkrétní přednášku, použijte tlačítko 
„hledat“. Po kliknutí na vybranou virtuální místnost se začne přehrávat přenos z vybrané místnosti.

VIRTUÁLNÍ EXKURZE
Chceme, abyste si mohli užít všechny části programu, i když se nemůžete zúčastnit přímo na místě. Nabízíme 
proto také možnost online exkurzí (přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů). Jedná se o speciální obsah 
vytvořený přímo pro účastníky konference. V hlavním menu naleznete záložku, pod kterou se skrývá možnost 
objevit tři různá prostředí České republiky.

VIRTUÁLNÍ MUZEJNÍ VELETRH 
Nezapomeňte navštívit také virtuální Muzejní veletrh, kde můžete navázat kontakt s vystavovateli. 

POKYNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A PŘEDSEDAJÍCÍ
Podrobné informace a pokyny pro přednášející a předsedající, kteří se účastní online, naleznete na webové stránce
https://prague2022.icom.museum/instructions-for-speakers

VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA
Přednášky, ze kterých bude pořízen záznam, a elektronické postery budou k dispozici registrovaným účastníkům 
ve Virtuální knihovně po skončení generální konference, a to až do konce listopadu 2022. 

K přihlášení do Virtuální knihovny použijte svoje přihlašovací údaje. 

NETWORKING
Funkce „Networking“ umožňuje komunikaci s ostatními účastníky.

PROVOZNÍ DOBA HELP DESKU 
V případě technických problémů kontaktujte náš Helpdesk, který naleznete ve virtuální platformě. K dispozici 
vám budeme následovně: 

21. srpna 08:00–18:00 

22. srpna 08:00–17:30 

23. srpna 08:30–18:00 

24. srpna 08:30–18:00

PLATBA

UHRAĎTE PROSÍM VEŠKERÉ PLATBY ONLINE PŘED PŘÍJEZDEM NA KONFERENCI. Pokud jste platby uhradili krátce před 
začátkem konference bankovním převodem, mějte u sebe prosím potvrzení o tomto převodu.
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Platinum Partner

We wish you  
a nice journey  
and look forward  
to seeing you  
at the 26th ICOM General  
Conference 2022!

ICOM General Conference 2022 team


