
                     
 

 
Národní památkový ústav a ICOMOS/IFLA, konference Zahradní dědictví  
(obnova – péče – prezentace) 
 
21.–23. září 2017, Praha a Kroměříž 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

REGISTRAČNÍ POPLATEK 
 

 Registrační poplatek činí 5 400 Kč / studenti 2 700 Kč 

 Registrační poplatek opravňuje k účasti na celém programu konference v dnech 21.–23. září 2017 

 Registrační poplatek zahrnuje: 

21. 9. – registrace, občerstvení, oběd 

22. 9. – komentovanou prohlídku pražských historických zahrad (Valdštejnská, Vratislavská, Vrtbovská 

zahrada ), přejezd z Prahy do Kroměříže, občerstvení v autobuse, komentovanou prohlídku 

Květné zahrady a představení Metodického centra zahradní kultury, koncert a recepci ve 

skleníku Květné zahrady 

23. 9. – občerstvení, oběd, komentovanou prohlídku Podzámecké zahrady, přejezd zpět do Prahy 

               (se zastavením v Brně) 

 Registrační poplatek nezahrnuje ubytování v Praze a Kroměříži a náklady na dopravu. 

 Rezervaci hotelu si účastníci konference zajišťují sami. 

 

PLATBA 

 

 Platbu registračního poplatku lze provést pouze bankovním převodem. Platbu kreditní kartou, PayPal 

nebo v hotovosti nepřijímáme. 

 Registrace konference se stává platnou po uhrazení registračního poplatku v plné výši. 

 Potvrzení o registraci a platbě zašleme účastníkovi e-mailem. 

 

FAKTURA 
 

 Žádáme účastníky, aby předtím, než požádají o vydání faktury, vyplnili registrační formulář. 

 Věnujte pozornost správnosti údajů v registračním formuláři. Údaje budou použity pro vystavení 

faktury. 

 Po vystavení faktury nemohou být údaje změněny. Registrační poplatek zaplaťte do 4. září 2017. 

 Vystavená faktura bude účastníkům zaslána e-mailem. 

 Veškeré bankovní poplatky spojené s platbou hradí plátce. 

 



BANKOVNÍ ÚDAJE 

 Jméno majitele účtu: Národní památkový ústav 

 Adresa majitele účtu: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Česká republika 

 Číslo účtu: 60039011/0710 

 Název banky: Česká národní banka 

 Adresa banky: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

 Variabilní symbol: žádný 

 Identifikace platby: ICOMOS / IFLA + jméno a adresa účastníka konference 

Registrace je možná pouze do 4. září 2017 

 
 

PRAHA 
 
Místo konání konference 

České muzeum hudby 

Karmelitská 2/4, Praha 1 

mapa 

 

Registrace na konferenci 

 

 čtvrtek 21. září 2017 

 České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1 

 registrace od 8.30 ve vstupní hale 

 

Informace o dopravě (letiště – centrum Prahy) 
 
Městská hromadná doprava 
 

 Autobusem č. 119 se zastávkou před Terminálem 2 do stanice Nádraží Veleslavín; přestup na metro A 

směr Depo Hostivař; cesta do centra trvá asi 40 minut 

 Jízdenky – prodej jízdenek MHD na letišti (32 Kč / 90 min.), případně u řidiče autobusu (s přirážkou – 

40 Kč / 90 min.) 

 Schéma pražské dopravy 

Taxi 
 

 Doporučujeme využít operátory taxislužeb) – informace získáte v příletové hale Terminálu 2. 

Odjezdová místa jsou označena před příletovou halou. 

 V rámci centra Prahy doporučujeme využívat taxislužby uvedené výše, případně Tick tack taxi nebo 

AAA taxi Praha. 

 
Ubytování 
 
Vybrané hotely (blízko místa konání konference) 

 Hotel U Kříže, Újezd 423/20, Praha 1 

 Hotel William, Hellichova 455/5, Praha 1 

 Vienna House Andel´s Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4045361&y=50.0847481&z=17&source=firm&id=689795
http://www.dpp.cz/doprava-na-letiste/
http://www.dpp.cz/infocentra-na-letisti/
http://www.dpp.cz/dopravni-schemata/
http://www.prg.aero/en/parking-transport/transport/official-taxi/
http://www.ticktack.cz/
https://www.aaataxi.cz/
http://www.ukrize.cz/
https://www.hotelwilliam.cz/
https://www.viennahouse.com/cz/andels-prague/hotel/vitejte.html


 NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5 

 Ibis Praha – Malá Strana, Plzeňská 14, Praha 5 

 Hotel Kampa – Stará zbrojnice, Všehrdova 450/16, Praha 1 

 Hotel u Zlaté studně, U Zlaté studně 166/4, Praha 1 

 

Prohlídka pražských zahrad 
(pátek 22. září) 
 

 Před prohlídkou pražských zahrad se účastníci shromáždí u sídla Národního památkového ústavu na 

Valdštejnském náměstí 162/3, Praha 1. 

 Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali svá zavazadla, která budou bezpečně uložena a zamčena 

v prostorách NPÚ. Po skončení prohlídky se ve skupinách přesuneme k autobusu. 

 Upozorňujeme, že návrat do hotelu po skončení prohlídky již nebude možný. 

 

 

KROMĚŘÍŽ 

 

Místo konání konference 

Arcibiskupský zámek, Kroměříž 

Sněmovní náměstí 1 

mapa 

 

Ubytování 
 

Vybrané hotely 

 Hotel Bouček, Velké náměstí 108, Kroměříž 

 Hotel La Fresca, Velké náměstí 109/55, Kroměříž 

 Hotel a restaurant Excellent Kroměříž, Riegrovo nám. 163/7, Kroměříž 

 

Informace k dopravě Kroměříž – Praha 
 

 Po ukončení konference dne 23. září je organizován společný odjezd do Prahy se zastávkou v Brně 

(17.00–18.00). 

 Očekávaný příjezd do Prahy je asi ve 20 hodin. 

 V případě, že budete zůstávat v Praze až do neděle 24. září, doporučujeme vzhledem k trvající 

turistické sezoně v předstihu rezervovat hotel. 

https://www.nhprague.com/
http://www.accorhotels.cz/destinace/ceska-republika/praha/ibis-mala-strana/
https://www.hotelkampa.cz/cz/hotel-kampa-stara-zbrojnice/
https://www.goldenwell.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.3932100&y=49.3000171&z=17&source=base&id=1909724
http://www.hotelboucek.cz/
http://www.lafresca.cz/cs
http://excellent.tunker.com/

