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ČESKÝ KRUMLOV  HISTORIC FESTIVAL

PLZEŇ  FENCING IN HISTORIC COSTUMES AT THE MAIN SQUARE

ROMAN RELIQUARY OF ST. MAURUS BEČOV NAD TEPLOU 

LOKET CASTLE

The castle and the town bearing 
the name Loket, situated on a hill 
overlooking the land along river Ohře, 
formed an important base point 
safeguarding the territorial boundaries 
in the Middle Ages. The opposite 
riverbank became the site of a natural 
amphitheatre: the castle contours 
create the most fantastic scene 
a stage manger can wish for.

Plzeň is the west Bohemian 
metropolis and the location where 
the popular Czech beer is brewed 
– Pilsner Urquell. The bottom 
fermentation method introduced by 
Pilsen maltsters in 1842 is used all over 
the world today. Beer types carrying 
the denomination pils, pilsner or 
pilsener can be counted in hundreds, 
but only one beer is the real authentic 
Pilsen beer.

Every decent castle shall have 
a mysteriously concealed magic 
sword or a golden treasure. The castle 
in Bečov nad Teplou has yielded 

a real treasure twenty years ago. The 
valuable Roman reliquary of St. Maurus 
had reposed below the chapel fl oor 
since the end of WW II. In the later 
years, the reappeared reliquary 
underwent careful restoration and 
today it is deposited at Bečov castle.

HOUSE OF THE ROSENBERGS COAT OF ARMS 

 The land of lakes and historical landmarks 

The town Český Krumlov is the second most frequently visited tourist destination in the country 
(the fi rst being Prague). The south Bohemian region off ers many attractive places to visitors: 
castles and towns with the spell of history, undisturbed nature, numerous lakes and water areas 
typical for this region which off ers many localities ideal for recreation and leisure activities. 

The elegant Renaissance town hall, the 
St. Vitus Church, or the Baroque garden 
are true gems of high architecture. The 
main charm of Český Krumlov relies 
in its old-time authentic appearance 
retained over ages.

The castle and chateau complex, 
once the seat of the most powerful 
family of the House of the Rosenbergs 
(páni z Růže) features one of the 
greatest castle complexes in Europe. 
The unique castle theatre, the oldest 
structure of its kind in the world, 
has been preserved with its original 
Baroque costumes, scenes and stage 
technology. 

Every year the town becomes the 
venue of the Five-petalled Rose 
Festival – folk theatre and music 
performances, art exhibitions. The 
art centre named after the famous 
painter Egon Schiele who lived in 
town some time before WWI hosts the 
works of many renowned artists from 
the Czech lands and other countries.

Jak připravit podklady pro tisk u firmy ZAMA s.r.o.

1)	 Produkční	 tiskárny,	 včetně	 tiskáren	 Canon	 a	 Xerox	 používaných	 ve	 firmě	 ZAMA	 s.r.o.,	 neumožňují	 tisk 
až	do	krajů	papíru.	Na	papíru	vždy	zůstane	bílý	nepotištěný	okraj	šířky	zhruba	3	až	5	mm.	Tiskoviny,	jako	jsou	plakáty,	
letáky,	 pohlednice	 apod.,	 kde	 je	 požadován	 tisk	 až	 do	 kraje	 papíru,	 se	 proto	musí	 tisknout	 na	 větší	 papír,	 než	 je	
finální	 rozměr	 tiskoviny,	 a	 přebytečné	 bílé	 okraje	 se	 pak	 oříznou	 na	 řezačce.	Nejběžněji	 používáme	papír	 rozměru 
SRA3	(45x32	cm).	Na	něj	se	vedle	sebe	vyskládávají	(neboli	vyřazují)	tiskoviny	menšího	rozměru.	Stránka	k	tisku	pak	
obsahuje	příkladně	2	letáky	A4,	nebo	4	letáky	A5,	nebo	8	pohlednic,	nebo	24	vizitek...

2)	 Při	vícenásobném	tisku	 téže	stránky	dochází	k	drobným	nepřesnostem	při	nabírání	papírů	podavačem	tiskárny 
a	k	mírnému	vzájemnému	posunu	vytištěných	papírů	při	manipulaci	se	stohem	těchto	papírů.	Stohová	řezačka	celý	
stoh	vytištěných	papírů	ořízne	jedním	řezem.	V	důsledku	popsaných	nepřesností	a	posunů	je	každý	výtisk	v	tomto	stohu	
oříznut	trochu	jinak,	běžně	s	chybou	+/-	1	mm.

3)	 Aby	nebyla	nepřesnost	řezu	na	oříznutém	výtisku	vidět,	nikdy	ořez	neprovádíme	úplně	v	kraji	tisku,	avšak	nejméně	
1,5	mm	dovnitř	tisku.	Tím	se	docílí,	že	i	na	nepřesně	posunutých	papírech	řez	nikdy	neujede	mimo	tisk	do	bílé	oblasti,	
a	po	ořezu	tak	vždy	zůstává	tisk	až	do	kraje.	Tiskové	podklady	na	to	ale	musí	být	připravené:

4)		 Správně	připravená	stránka,	která	se	bude	po	vytištění	rozřezávat	na	více	částí,	může	vypadat	např.	takto:

a)	 Musí	obsahovat	spadávku	alespoň	
1,5	 mm	 a	 ořezové značky	 (neboli	
ořezky).	Ořezky	jsou	krátké	tenké	černé	
linky	naznačující	místo	řezu.	Spadávka	
je	potištěná	oblast	za	ořezkami,	která	
přijde	odříznout	pryč.	

b)	 Oblast	 spadávky	 plus	 dalších	 1,5	
mm	dovnitř	obrazu	nesmí	obsahovat	
důležitou	 grafiku	 a	 texty,	 jejichž	
uříznutí	by	vadilo.

c)	 Ořezky	 by	 neměly	 zasahovat	 do	
spadávky,	aby	se	při	nepřesném	ořezu		
nestalo,	 že	 zůstanou	 na	 oříznutém	
výtisku	vidět.

spadávka

ořezová	značka zde	má	být	proveden	řez


