
 
 

 
 

 
 

 
Informace pro města a obce České republiky 

ke 2. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje  
 

 
 

cykloturistiky a cyklodopravy 
 
 
 

 
 

 
 

 
V Praze, 26. března 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Vážení zastupitelé měst a obcí v České republice, 
 
společnost Unilever, významný výrobce potravin, kosmetiky a potřeb pro domácnost, spolu s partnery 
v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy ze státní správy a neziskového sektoru – Ministerstvem dopravy 
ČR, Centrem dopravního výzkumu, Státním fondem dopravní infrastruktury, Svazem měst a obcí ČR, 
Národní sítí Zdravých měst, agenturou CzechTourism, Nadací Partnerství a občanským sdružením 
NaKole, si Vás dovolují oslovit s výzvou k zapojení se do druhého ročníku soutěže na podporu rozvoje 
cykloturistiky a cyklodopravy v Českých městech a obcích s názvem Unilever Sprinter roku 2009.  
 
Cílem soutěže je podpořit města, která v posledních dvou letech investovala nejvíce úsilí a finančních 
prostředků do rozvoje cyklodopravy / cykloturistiky. Tři nejlepší přihlášená města či obce budou 
odměněny finanční částkou na podporu dalšího rozvoje cyklodopravy či cykloturistiky (více 
níže v pravidlech).   
 
Soutěž vyhlašujeme v březnu 2009, města a obce budou informována do poloviny dubna 2009. 
Uzávěrka soutěže je v červnu 2009. Výsledky soutěže budou komunikovány jak městům, tak také 
formou tiskové konference. Pravidla soutěže jsou koncipována jednoduše do čtyř kategorií a je možné 
se do ní přihlásit elektronicky.  
 
Zveme města a obce České republiky, aby se zapojila do soutěže o finanční obnos na další 
podporu rozvoje cyklistiky a cykloturistiky. Pravidla soutěže Vám přinášíme níže, včetně příloh pro 
přihlášení do soutěže. Pravidla a přílohy najdete je také v elektronické podobě na internetových 
stránkách www.cyklostrategie.cz, www.cyklokonference.cz a také na internetových stránkách 
pořadatelů. 
 
Děkujeme za Vaši účast v projektu a přejeme všem, kdo se zúčastní, mnoho štěstí v soutěži a dalších 
úspěchů v rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy. 
Za organizační tým soutěže, 
 
 
Andrea Jandová 

Tisková mluvčí 

UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
Thámova 18 

Praha 8 



 
 

Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2009 
 
 
Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci s partnery, kteří ve své zakladatelské smlouvě 
deklarují spolupráci jednotlivých obcí a podporu cestovního ruchu, Centrem dopravního výzkumu, 
v.v.i., agenturou CzechTourism, Ministerstvem dopravy, Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Svazem měst a obcí ČR, Národní sítí Zdravých měst, Nadací Partnerství a občanským sdružením 
NaKole, vyhlašují druhý ročník soutěže měst a obcí v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky s názvem 
Unilever Sprinter roku 2009. 
 
Kdo se soutěže účastní 
Soutěže Unilever Sprinter roku 2009 se mohou zúčastnit všechna města či obce (dále jen jako 
„obce“) v České republice s počtem obyvatel do 80.000, která se cíleně věnují rozvoji cyklistické 
dopravy a cykloturistiky.  
 
Jelikož cyklodopravu a cykloturistiku nelze svázat s hranicemi města nebo obce, nýbrž je vždy 
spojena s určitým širším územím či regionem, do soutěže se může přihlásit jen obec, která bude 
zastupovat i přilehlé obce v okruhu cca 15-20 km, s kterými jakýmkoliv způsobem spolupracuje na 
podpoře cyklistiky. V ideálním případě daná obec bude zastupovat již ustanovený mikroregion nebo 
místní akční skupinu apod., které byly již založeny, které deklarují spolupráci jednotlivých obcí, a to i 
v rovině propagace cyklistické dopravy a cykloturistiky1,2.  
 
Soutěž hodnotí především nárůst infrastruktury, vybavenosti, informační vybavenosti i pořádání akcí 
za období předchozích dvou let v rámci dané obce a přilehlého regionu. 
 
Kritéria hodnocení 

1. Rozsah sítě – nakolik uchazeč dokázal během posledních dvou let rozšířit svou síť 
bezpečných cyklotras a cyklostezek. Stupnice 1 – 5 bodů. 

 
2. Propagační materiály – kolik bylo vydáno propagačních materiálů, map v souvislosti 

s cyklistikou. Stupnice 1 – 5 bodů. 
 

3. Doprovodná infrastruktura – jak uchazeč dokáže vytvářet podmínky pro zaparkování či 
úschovu kol ve svých budovách, zajistit informativní značení či v jakém stavu je doprovodná 
infrastruktura pro cykloturistiku. Stupnice 1 – 3 body. 

 
4. Kampaně – jakými akcemi se propaguje cyklistika na daném území.  Stupnice 1 – 3 body. 

 

                                                 
1 Celkový počet obyvatel je v tomto případě neomezený, jen v daném okruhu nesmí být město, které 
má více než již zmiňovaných 80.000 obyvatel. 
2 Města a obce, která se v roce 2008 umístila v této soutěži na třech vítězných místech, jsou 
automaticky v následujících dvou ročnících diskvalifikována. 



 
 

 
Porota 
Porotu tvoří vždy po jednom zástupci z následujících organizací: 

- Společnost Unilever 
- Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
- Agentura CzechTourism 
- Ministerstvo dopravy 
- Nadace Partnerství 
- Občanské sdružení NaKole 
- Státní fond dopravní infrastruktury 
- Svaz měst a obcí ČR 

 
Porota posoudí správnost a úplnost zaslaných přihlášek včetně příloh a porovná je s vypsanými 
podmínkami. Každý ze členů poroty ohodnotí každý projekt podle svého vlastního uvážení určitým 
počtem bodů (podle stanovené stupnice, viz výše „Kritéria“). Pokud dvě města / obce na prvních třech 
pozicích získají v hodnocení stejný počet bodů, rozhodne porota na základě návštěvy daného místa. 
 
Kromě výše uvedených cen udělí porota letos poprvé také zvláštní uznání poroty jedné osobnosti ze 
zúčastněných měst a obcí, aby ocenila výjimečné osobní nasazení pro rozvoj cykloturistiky / 
cyklodopravy. Zvláštní uznání poroty je založeno výlučně na uvážení poroty a není vymahatelné. 
Kterákoli ze zúčastěných měst a obcí má možnost doporučit porotě kteroukoliv osobnost z oblasti 
rozvoje cykloturistiky/cyklodopravy, která má výjimečné zásluhy za rozvoj cykloturistiky / cyklodopravy. 
 
Harmonogram soutěže 
 
Vyhlášení soutěže 26.-27. březen 2009, Konference cestovního 

ruchu Stop and Stay 
Rozeslání pozvánek obcím a zveřejnění pravidel 
na www.cyklostrategie.cz a na stránkách 
organizátorů 

Do 15. dubna 2009 

Termín zaslání přihlášek do soutěže  30. června 2009 
Rozhodnutí poroty Do 15. července 2009 
Vyhlášení výsledků soutěže formou tiskové 
konference 

Do konce července 2009 

 
Porota rozhodne o vítězích soutěže Unilever Sprinter roku 2009 nejpozději do 15. července 2009. 
Výsledky soutěže budou oznámeny zúčastněným obcím písemně elektronicky a veřejnosti formou 
tiskové konference nejpozději do konce srpna 2009.  
 
 



 
 

 
Adresa pro zaslání přihlášek do soutěže: 
Email: sprinter@amic.cz 
Infolinka: 23 412 4112, Hana Miencilová 
Případné tištěné přílohy (mapy, dokumentační materiály) přihlášek je možné zaslat na: 
AMI Communications 
Hana Miencilová 
Týn 4 
110 00 Praha 1 
VŽDY VIDITELNĚ OZNAČTE NÁZVEM SOUTĚŽE! 
 
 
Jak se do soutěže přihlásit (forma dokumentace) 
Do soutěže budou přijaty přihlášky obcí, které zašlou na výše uvedenou elektronickou adresu 
vyplněné dvě následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Základní údaje o uchazeči  
• Příloha č. 2: Základní údaje o podpoře cyklodopravy a cykloturistiky. (Tato příloha může být 

doplněná o libovolně dlouhou zprávu souhrnně představující aktivity na poli podpory 
cyklodopravy a cykloturistiky, obohacenou o fotodokumentaci. Osnovou této zprávy však musí 
být výše uvedené čtyři body kritéria hodnocení. Doplňující dokumentaci je také možné zaslat 
poštou na výše uvedenou poštovní adresu. Pokud budete tuto dokumentaci připojovat do 
elektronické pošty, prosíme o maximální možné zmenšení souboru v příloze.) 

 
Cena pro vítěze 
Oceněna budou tři vítězná města finančními částkami 100.000 Kč, 70.000 Kč a 50.000 Kč 
věnovanými společností Unilever, které jsou určeny na další rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky 
v dané oblasti. Vítězné obce si mohou zvolit formu výhry, a to buď využití zhotovení projektové 
dokumentace cyklistické stezky nebo realizace doprovodné cyklistické infrastruktury (stojany, 
odpočívadla, infotabule) či jiného vybavení tras, nebo uspořádání kampaně či akce pro podporu 
cyklodopravy či cykloturistiky v obci a přilehlém regionu, jejíž cena se bude rovnat hodnotě výhry. 
Vítězné obce si samy zvolí formu výhry a na základě zaslané faktury, případně finančních dokladů 
odpovídající ceně výhry, bude převedena výherní finanční částka na účet obce. 
 
U vybraných obcí si porota vyhrazuje právo prověřit reálný stav podle posuzovaných kritérií osobně 
přímo na místě. 
 
 
Výsledky minulého ročníku 
Výsledky prvního ročníku soutěže najdete na webové stránce http://www.unilever.cz/cs/tiskove-
centrum/tiskove-zpravy/4905-unilever.html. Výsledky byly zveřejněny formou tiskové konference 
v centru Prahy na Staroměstském náměstí v informačním centru agentury CzechTourism 



 
 

23. července 2008. Výsledky a celá soutěž i aktivity jednotlivých vítězných měst se setkaly s velkým 
zájmem médií. 
 
Přílohy: 
Příloha č.1: Formulář Základní údaje o uchazeči 
Příloha č.2: Formulář Základní údaje o podpoře cyklodopravy a cykloturistiky. 
 
 



 
 

Příloha 1: Základní údaje o uchazeči a souhlas se zpracováním dat 
do soutěže 
 
Název města / obce: …………………………………………………………………………………………… 
Kraj: ……………………………………………….. 
Přilehlé obce / přilehlý region (popis): ……………………………………………… …….. ……………….. 
……………………………………………………………………………………………………… …………… 
…………………………………………………………………………………………………….. ……………. 
…………………………………………………………………………………………………….. ……………. 
Adresa obecního úřadu:……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Odpovědný zástupce města / obce: ………………………………………………………………….. 
Odbor: …………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: ………………………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 

Příloha 2: Základní údaje o podpoře cyklodopravy a cykloturistiky. 
 
1. Rozsah sítě – nakolik uchazeč dokázal během posledních dvou let rozšířit svou síť 

bezpečných cyklotras a cyklostezek.  
Stupnice 1 – 5 bodů. 

 

Hodnotící kritérium Data 

Počet kilometrů samostatných stezek a bezmotorových komunikací, 
které měl žadatel vybudováno k 31.12. 2006.  

Jedná se o cyklostezky označené dopravní značkou C8, C9, C10, 
případně komunikace pro nemotorová vozidla označené značkou 
B11.  

 

Počet kilometrů samostatných stezek a bezmotorových komunikací, 
které měl žadatel vybudováno k 31.12. 2008.  

Jedná se o cyklostezky označené dopravní značkou C8, C9, C10, 
případně komunikace pro nemotorová vozidla označené značkou 
B11. 

 

Kolik finančních prostředků vložilo město / mikroregion do rozvoje 
cyklistiky v letech 2007-2008? 

 

Kolik kilometrů cyklotras je vyznačeno na spádovém území 
žadatele? 

 

Kolik kilometrů výše uvedených cyklotras vede po silnicích I. a II. 
třídy?  

 

 

Bodový systém daného kritéria: 
Pro účely bodování se bude vycházet z celkového počtu žadatelů. Tento počet se pak vydělí pěti, což 
odpovídá žebříčku pěti pomyslných bodovacích pásem. Výsledné číslo pak charakterizuje maximální 
počet žádostí, kterým je možno přidělit stejný počet bodů. 
 
Příklad: bylo podáno 20 žádostí; 20 žádostí : 5 bodovacích pásem = 4 
4 žádosti pak dostanou 5 bodů, 4 žádosti dostanou 4 body, 4 žádosti dostanou 3 body, 4 žádosti 
dostanou 2 body, 4 žádosti dostanou 1 bod. 
 
Každý z porotců bude posuzovat jednotlivé žádosti na základě vzájemného porovnání s ostatními 
žádostmi a na základě svého subjektivního posouzení pak danou žádost dá do jednoho z pěti 
pomyslných bodovacích pásem. 
 
 
 



 
 

2. Propagační materiály – kolik bylo vydáno propagačních materiálů, map v souvislosti 
s cyklistikou.  
Stupnice 1 – 5 bodů. 

 

Hodnotící kritérium Stručný popis: 

Žadatel napíše seznam všech propagačních 
materiálů, které vydal, případně finančně podpořil 
za poslední dva roky a které jsou spojené 
s propagací cykloturistiky. Přicházejí v úvahu tyto 
možnosti: 

a) Cykloturistická mapa  

b) Balíček cykloturistických tras (nabídka 
různých cykloturistických okruhů) 

c) Leták či plakát 

d) Obecný propagační materiál, prezentující 
i cykloturistiku. 

Za každé dva propagační materiály lze získat 
jeden bod, maximálně však pět bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Doprovodná infrastruktura – jak uchazeč dokáže vytvářet podmínky pro zaparkování či 

úschovu kol ve svých budovách, zajistit informativní značení či v jakém stavu je 
doprovodná infrastruktura pro cykloturistiku.  
Stupnice 1 – 3 body. 
 

Hodnotící kritérium Stručný popis: 

Žadatel popíše, jakým způsobem vytváří 
podmínky pro zaparkování či úschovu kol: 

e) ve svých budovách 

f) na nádraží či zastávkách VHD 

g) u turistických cílů 

Za uspokojivou odpověď lze získat jeden bod. 

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel popíše, jakým způsobem se stará o 
informační systém spojený s cyklotrasami.  

Jakým způsobem udržujete značení 
cykloturistických tras? 

Jsou v daném území informační tabule 

 

 

 

 



 
 

prezentující souhrnně cyklotrasy? Kolik jich je? 
Jakého jsou druhu? 

Za uspokojivou odpověď lze získat jeden bod. 

 

 

 

 

Žadatel popíše, jakým způsobem se stará o 
doprovodnou infrastrukturu spojenou 
s cykloturistikou. 

Jsou v daném území odpočinková místa, se 
stolem, lavicemi, přístřeškem, kde by si mohl 
unavený cykloturista odpočinout?  

Za uspokojivou odpověď lze získat jeden bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Kampaně – jakými akcemi se propaguje cyklistika na daném území.   
Stupnice 1 – 3 body. 
 

Hodnotící kritérium Stručný popis akce: 

Žadatel uspořádal, případně podpořil akci 
spojenou s propagací cyklistiky: 

Za každou akci jeden bod, maximálně dva body. 

Týká se akcí, které proběhly v letech 2007 – 08.  

 

 

 

 

 

 
Žadatel podporuje program Cyklisté vítání (CV) 

například touto formou: 

- podpora CV na komunikačních plochách města 

(vývěska, web města, ...) 

- uspořádaní semináře pro podnikatele -

informovala je o nově stavěné infrastruktuře, 

podpoře cestovního ruchu a nakonec i o vztahu k 

cyklistům + certifikaci CV 

 

Za prokazatelnou podporu CV jeden bod. 

 

 



 
 

Chcete nominovat některou osobnost na zvláštní uznání poroty za rozvoj cykloturistiky / 
cyklodopravy? 
Uveďte její jméno, funkci, kontakt a důvod, pro který danou osobnost nominujete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V …………………………., dne …………………..2009   ……………………………... 

Jméno a příjmení 
          
 
 

………………………………. 
          Funkce 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027003100300030002000620065007a00200070007200650076006f006400750027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f00640020002700310030003000200052004700420027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270037003200200052004700420027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004e0065006a006d0065006e016100ed002000760065006c0069006b006f0073007400200073006f00750062006f00720075005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


