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TypoBerlin. Kolik stojí návštěva?
O tom, že TypoBerlin je nejlepší pravidelně 
konaná konference o grafickém designu 
a typografi i na našem kontinentu, asi není po-
chyb. Reportáž z této akce jsme vám přinesli 
již několikrát. Lidé se mě často ptají, kolik stojí 
takový výlet. Rozhodl jsem se proto letošní 
článek nepojmout jako reportáž, ale jako kal-
kulaci veškerých nákladů, spojených s návště-
vou této čtyřdenní konference.
Kurz 
V době psaní tohoto článku se cena eura vůči 
české koruně pohybovala kolem 24 Kč/€. Tímto 
kurzem budeme přepočítávat i veškeré ceny. 
Tento poměr samozřejmě výrazně ovlivňuje 
celkové náklady v korunách. Vzhledem k tomu, 
že koruna má v posledních letech dlouho-
dobou tendenci ke zhodnocování, lze do bu-
doucna předpokládat spíše drobné zlevnění. 
Vstupenky
Cena vstupenek je nejzásadnější položkou cel-
kových nákladů. Když vstupenky objednáte 
včas, dá se poměrně výrazně ušetřit. Akce se 
koná každoročně koncem května a vstupenky 
lze zakoupit za nejlepší cenu kolem Vánoc.

Ubytování
K ceně vstupenky je potřeba přičíst další větší po-
ložku – cenu za nocleh na 3 noci. Na stránkách po-
řadatele najdete kontakty na hotely, kde se cena 
za osobu na jednu noc pohybuje přes 100 € (2 400 
Kč). Dále zde najdete kontakty na hostely, kde se 
cena pohybuje kolem 30–40 € za noc. Ani jednu 
z těchto variant jsme nezkoušeli. Za ubytování se 
dá ušetřit, když vás bude více. Více znamená i dva. 
Dvoulůžkový pokoj v hotelu i penzionu stojí to-
tiž téměř stejně jako jednolůžkový. Dobrým mís-
tem, kde hledat ubytování je server www.boo-

king.com. Zatím se nám zde podařilo vždy najít 
penzion nebo byt ke krátkodobému pronájmu. 
Pro skupinu 3–4 lidí vyjde jednoho noc zhruba na
30 €. Tedy 90 € (2 160 Kč) na tři noci. 
Doprava
Zde volba závisí na vašich preferencích a možnos-
tech. Cenu opět výrazně ovlivňuje počet osob. 
Autem
Pokud vás pojede víc, vyplatí se auto. Jedna 
cesta je zhruba 380 km. Nezapočteme-li 
amortizaci vozu a budeme počítat průměrné 
náklady běžného vozu na palivo 2,50 Kč/
km, zaplatíte za cestu tam a zpět 1 900 Kč 
za automobil. K této částce je potřeba při-
počíst ještě cenu za ekologickou známku, 
která vám umožní vjezd do Berlína (i jiných 
měst). Známka stojí 29,80 € (715 Kč), vzta-
huje se k automobilu a není časově omezená. 
Komplikované je ovšem její získání. Nekoupíte 
ji u čerpací stanice jako dálniční známku, ale 
musíte na příslušný úřad poslat kopii technic-
kého průkazu vašeho vozu a tam je vám vy-
stavena dle typu motoru a stáří vozu známka 
s určitou barvou. Ta vás opravňuje pro vjezd 
do ekologických zón v Německu. Na vyřízení 
této známky musíte myslet dopředu, proce-
dura trvá asi 7–14 dnů. Více se o této proble-
matice dočtete na www.umwelt-plakette.de. 
Při hledání ubytování se také nezapomeňte in-
formovat o tom, jak je to v dané lokalitě s parko-
váním. Pokud není parkování v ceně ubytování, 
mohlo by vás vyjít poměrně draho (cca 1 €/hod). 
Autobusem
Obousměrná jízdenka autobusem Student 
Agency stojí v rozmezí od 1 200 do 1 500 Kč. Tento 
způsob dopravy mě bavil nejméně, protože auto-
bus vyráží z Prahy o půlnoci, díky čemuž se oct-
nete v Berlíně v 5:15 ráno a konference začíná ve 
14 hodin. Další nevýhodou je, že zastávka je na 
předměstí Berlína, takže vás čeká ještě tak hodina 
v MHD, než se dostanete do místa ubytování. 
Vlakem
Vlak jsem zkusil letos poprvé a bavil mě úplně 
nejvíc. Vyrazíte v 8:30 a lehce po 13. hodině jste 
na berlínském hlavním nádraží, které se nachází 
asi 15 minut chůze od místa konání konference. 
Pokud jízdenku zakoupíte s předstihem mini-

málně tří dnů v eShopu Českých drah (http://
eshop.cd.cz), cena za jednu ces  tu a osobu 2. tří-
dou s místenkou je krásných 711 Kč. Pokud jíz-
denku neobjednáte včas přes internet, je cena 
více než dvojnásobná. Nespornou výhodou 
vlaku je pro workholiky přítomnost zásuvek 
a tudíž možnost nabíjení notebooku.
Jídlo
V ceně vstupenky jsou tři obědy (kromě prv-
ního dne, který začíná až ve 14 hodin). Pokud 
nebudete mít snídani v ceně ubytování, dá se 
v Berlíně posnídat (např. 2 × croissant + káva) 
za cca 5 € (120 Kč). Večeři (včetně základního 
pití) v restauraci pořídíte v rozmezí 10–20 €. 
Pokud budete chtít na jídle ušetřit, doporu-
čuji zvolit nějaký fast food, mezi mé oblíbené 
patří zejména turecké Dönery, které najdete 
v Berlíně téměř na každém kroku. Cena jed-
noho Döneru (u nás známe jako Gyros) je ko-
lem 2,50–3 €, porce je natolik velká, že jako 
večeře rozhodně stačí. Ani alkohol není velký 
problém, půllitr piva v restauraci stojí 2–4 €, 
za míchaný nápoj zaplatíte 5–10 €.
Celkové náklady
Když všechny položky v praxi sečteme, do-
staneme se zhruba na celkové náklady 16 500 
Kč. Student bude v reálu potřebovat zhruba 
8 500 Kč. Tyto ceny jsou ověřeny praxí a byly 
vypočteny tak, že si člověk nemusí nikterak 
odříkat, ale musí dopředu pečlivě naplánovat 
jednotlivé detaily a hlavně musí vstupenky ob-
jednat včas. Pokud vedete účetnictví, můžete 
většinu nákladů zaúčtovat, snížíte si o ně tedy 
daňový základ, čímž se pohled na výslednou 
částku také značně zpříjemní. Cena se může 
zdát vysoká, ale vydělíme-li celkovou částku 
počtem dnů, dostaneme 4 125 Kč za den (stu-
dent 2 125 Kč/den). Porovnáme-li cenu se vstu-
penkami na podobné akce v ČR, jsme na stejné 
úrovni. Rozdíl je v tom, že kvalita se porovnávat 
nedá – 13 let zkušeností, které mají organizátoři 
TypoBerlin za sebou, se těžko dohánějí… 
Pokud vás tento článek zklamal a očekávali jste 
klasickou reportáž jako každý rok, odkazuji vás 
na povedený článek Filipa Blažka, který vyšel 
v časopisu Typo č. 32.        

Jan Tippman

Místo konání: Haus der Kulturen der Welt (foto Sabine Wentzel).
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