
 

Vážení účastníci kongresu,  
 
Jménem organizačního výboru bychom Vám rádi poděkovali za registraci na nadcházející 27. ročník 
Eurokongresu FECAVA, který se bude konat v Praze, 8.–11. června 2022. 
 

MÍSTO KONÁNÍ 
Kongresové centrum Praha (PCC)  
5. května 65, 140 21 Praha 4, Česká republika  
Vchod č. 4  
Chcete-li se dozvědět více informací o místě konání, klikněte zde. 
 

DOPRAVA Z LETIŠTĚ 
Veřejná doprava  
Z letiště jeďte autobusem č. 119 směr „Nádraží Veleslavín“ (stanice METRO).  
Vystupte na konečné a přestupte na zelenou linku metra „A“ směr „Depo Hostivař“. Pojedete 7 
zastávek do stanice „Muzeum“. Zde přestupte na linku „C“ a jeďte do stanice „Vyšehrad“.  
PCC je hned vedle této stanice. Cesta městskou hromadnou dopravou bude trvat přibližně 45–50 
minut. 
 
Jízdenky 

Jízdenky na MHD je nutné zakoupit předem, před nástupem do autobusů MHD. Prodej jízdenek 

probíhá v Návštěvnickém centru, na přepážkách Dopravního podniku hl. m. Prahy v příletových 

halách, v automatech na jízdenky kolem příletových hal Terminálu 1 a 2 a přímo na autobusových 

zastávkách. Většina automatů na jízdenky na letišti přijímá platby bezkontaktní kreditní kartou. 

Vezměte prosím na vědomí, že jízdenky je třeba označit při prvním vstupu do 

metra/tramvaje/autobusu. Platné jsou pouze řádně označené vstupenky. Jízdenka z letiště do PCC 

stojí 40 Kč (asi 1,58 €). 
 

Registrovaní účastníci kongresu a doprovod obdrží po dobu akce jízdenku na MHD zdarma. Tento 
lístek obdržíte na registrační přepážce. 
 
Taxi 
Vzdálenost od Letiště Václava Havla Praha je 15 kilometrů. Cesta taxíkem z letiště do Kongresového 
centra Praha trvá přibližně 30–45 minut a stojí asi 25–30 EUR. 
 
Doprava autem 
Kongresové centrum Praha sousedí se Severojižní magistrálou Prahy – sledujte dopravní značení 
Kongresové centrum Praha. GPS: 50.062112, 14.428886  
V podzemních garážích Kongresového centra Praha je k dispozici omezený počet parkovacích míst. 

https://www.fecava2022.org/cz/misto-konani/


 

Pro více informací navštivte tyto stránky. V Praze je parkování regulováno ZÓNAMI PLACENÉHO 
PARKOVÁNÍ (PPZ) za účelem ochrany obyvatel žijících v částech města s velkým provozem. Více 
informací lze nalézt zde. 
 

REGISTRACE 
Registrační a informační pult se nachází ve 2. patře. 
 
Registrační hodiny 

Středa, 8. června 2022 15:00–18:00 

Čtvrtek, 9. června 2022 08:00–18:30 

Pátek, 10. června 2022 08:00–17:00 

Sobota, 11. června 2022 08:00–17:00 

 
 

PROGRAM 
Program naleznete zde. 
Účastníci také obdrží tištěný kapesní program. 
 

SBORNÍK 
Bude k dispozici na našem webu několik dní před kongresem. 
 

WORKSHOPY 
Workshop Ultrazvukové vyšetření plic 9:00–18:00  
Stomatologický workshop 9:00–17:00  
Místo konání: Fyziologický ústav, Albertov 2029/5, Praha 2 (Nové Město)  
Datum: 8. června 2022  
Mapu s navigací, jak se dostat na místo konání, si můžete stáhnout zde.  
 
Během přestávek bude pro účastníky zajištěno občerstvení a nápoje.  
Registrace bude otevřena od 8:30. 
 

VÝSTAVNÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY 
Výstava bude umístěna ve 2. patře kongresového sálu. V areálu výstavy se budou konat přestávky na 
kávu a obědy pro všechny účastníky, partnery a vystavovatele. 
 

INTERNET 
V PPC bude zdarma dostupná Wi-Fi pod názvem FECAVA EuroCongress. Heslo: Fecava2022 
 
 

http://www.praguecc.cz/cz/parkovani
https://www.parkujvklidu.cz/
https://www.fecava2022.org/cz/vedecky-program/
https://www.fecava2022.org/cz/workshopy/


 

POKYNY PRO ŘEČNÍKY 
Prosím postupujte dle instrukcí na naší webové stránce. Dostavte se prosím do SPEAKER’S READY 
ROOM (zasedací místnost 2.1) alespoň 1 hodinu před začátkem Vaší přednášky. V této místnosti 
technická podpora nahraje Vaši prezentaci do systému, otestuje prezentaci a zkontroluje, zda se 
zobrazuje správně. Upozorňujeme, že z technických důvodů není možné nahrát prezentaci přímo 
v sále o přestávce před Vaší sekcí. Všechny prezentace budou nahrávány pro účely dalšího 
vzdělávání. 
 
Otevírací doba pro SPEAKER’S READY ROOM (zasedací místnost 2.1) 

Středa, 8. června 2022 15:00–18:00 

Čtvrtek, 9. června 2022 08:00–18:30 

Pátek, 10. června 2022 08:00–17:00 

Sobota, 11. června 2022 08:00–17:00 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Uvítací koktejl  
Datum: 9. června 2022  
Čas: 17:30–18:30  
Uvítací koktejl je zahrnut v registračním poplatku a koná se v místě kongresu.  
 
Kongresová večeře  
Datum: 10. června 2022  
Čas: 19:30–23:00  
Cena pro účastníky: 1940 Kč 
Místo: Pražská křižovatka (Prague Crossroads), Zlatá 211, 1100 Prague 1 
 

ZÁJEZDY PRO DOPROVODNÉ OSOBY 
Bezplatnou prohlídku si prosím zarezervujte posláním e-mailu na karmelitova@guarant.cz. 
Jsou 2 možnosti: T1 nebo T3.  
 
Tour 1 – Grand City Tour – To nejlepší z Prahy (autobus, loď, pěší prohlídka)  
Datum: 9. června, Čas: 10:00–14:00  
Místo setkání – Registrační přepážka  
 
Tour 3 – Grand City Tour + Pražský hrad + Karlův most (autobus, pěší prohlídka)  
Datum: 10. června, Čas: 14:30–18:00  
Místo setkání – Registrační přepážka  
 
Chcete-li se dozvědět více o společenských akcích, klikněte zde. 

https://www.fecava2022.org/cz/instrukce-pro-prednasejici/
mailto:karmelitova@guarant.cz
https://www.fecava2022.org/cz/spolecensky-program/


 

CERTIFIKÁTY 
V případě, že byste chtěli získat potvrzení o účasti, požádejte o něj u registrace. Všechny požadované 
certifikáty budou zaslány do 2 týdnů po kongresu na Vaši e-mailovou adresu. 
 

MOBILNÍ APLIKACE 
Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci, která Vám usnadní orientaci na kongresu a kde najdete vědecký 
program, plakáty, sborník a další podrobné informace. Ke stažení mobilní aplikace použijte QR kód: 
 

 
 
 

KONGRESOVÉ MATERIÁLY 
Kongresové materiály včetně jmenovek budou k dispozici u registračního pultu ve 2. patře. 
 
 
Rádi bychom Vás požádali, abyste před příjezdem na kongres provedli všechny platby online. 
V případě, že jste zaplatili několik dní před kongresem bankovním převodem, vezměte s sebou kopii 
bankovního převodu.  
 
 
Těšíme se na Vás v Praze! 
 
Sekretariát kongresu 
 


