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DLOUHO JSEM NEVĚDĚL, JESTLI VŮBEC DO ORLICKÝCH HOR VYRAZIT. POHOŘÍ NA SEVERNÍ HRANICI 
ČESKA SICE LÁKÁ SLIBNÝM PŘÍBĚHEM VÁLEČNÉHO OPEVNĚNÍ, NA DRUHOU STRANU MĚ STÁLE 
ODRAZOVALA JEHO „ASFALTOVÁ“ POVĚST. NAKONEC JSME SE ALE DO ORLICKÝCH VYDALI A ANI 
NA CHVÍLI JSME ROZHODNUTÍ NEZALITOVALI. ČEKALO NÁS TAM TOTIŽ VÝSTAVNÉ BIKOVÁNÍ A SILNÝ 
BUNKROVÝ PŘÍBĚH, KTERÝ SE NÁM ZARYL POD KŮŽI.

TAJEMSTVÍ 
OPEVNĚNÝCH 
KOPCŮ

českých horzapomenuté PŘÍBĚHY
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To, že jsou Orlické hory vyhlášené hlavně 
vyasfaltovanou hřebenovkou, není žádné 
tajemství. Proto je mám taky zaškatulko-
vané mezi lokality, kam se nijak nehrnu. 
A tak když se mi ozval místní biker a zku-
šený bunkrolog Pavel Vašata, jestli bychom 
nechtěli některý z dalších dílů seriálu Za-
pomenutých příběhů věnovat pásu opev-
nění Orlických hor, nadšením jsem zrovna 
neskákal. Pak mi ale Pavel poslal pár fotek 
a asfaltové stigma Orlických hor se rázem 

rozpustilo v přílivu očekávání. Trasa vypadá 
nadějně a pro bunkry jsem měl vždycky sla-
bost. A když Pavel ještě mezi řečí utrousil, 
že nás nečekají obyčejné prohlídky objektů, 
ale že má připraveného něco speciálního, 
nebylo co řešit. Jede se!

V tlačenici
Je konec června a my zastavujeme na ši-

rokém asfaltovém parkovišti v sedle Šerlich 
v severním rohu Orlických hor. Než z auta 

vyskládáme všechno vybavení a proviant 
na dvoudenní, zhruba padesátikilometrový 
přejezd hřebene, stihne do sedla přihrčet 
hned několik autobusů i cyklobusů, jež 
na hřeben chrlí další a další turisty. S oba-
vou v očích se otáčíme na Pavla, který 
nás bude na výpravě provázet, ale ten vše 
rychle uklidňuje: „Nebojte, moc lidí na naší 
trase nepotkáme. Tihle budou hoblovat po-
hodlnou hřebenovou asfaltku a ta se nás 
netýká.“ 

ORLICKÉ HORYz a s t a v e n í  š e s t é
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českých horzapomenuté PŘÍBĚHY

TIP Do bunkru!
Nenechte si ujít návštěvu některé z pevností, jedině tak chytnete správnou 
atmosféru příběhu. Obzvláště působivá je návštěva velkých objektů. Jako 
nejzajímavější a nejpůvodnější odborníci často uvádějí dělostřeleckou tvrz Bouda, 
jeden z pěti dokončených objektů nejtěžšího typu opevnění (www.boudamuseum.com).
 Přímo na trase potkáte populární tvrz Hanička nebo menší, zato velmi pěkně 
zrenovovaný a vybavený pěchotní srub Průsek (www.rs87prusek.cz). 
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Pořádný šutrák nám padá ze srdce a my 
konečně sedáme na biky s plnými batohy 
na zádech vstříc bunkrovému příběhu. Ko-
neckonců těžko bychom si pro něj mohli 
vybrat lepší lokalitu. Bunkry můžete najít 
na mnoha místech, Orlické hory ale byly 
nejlépe opevněným úsekem hranic Českoslo-
venska, které se v třicátých letech minulého 
století intenzivně připravovalo na obranu 
před nepřátelsky naladěnými sousedy. Sice 
se tehdy nakonec nebojovalo, ale pruh bunk-
rů důsledně a promyšleně přepásávající hře-
beny Orlických hor nám zůstal.

Vřelé přivítání
Naši výpravu začínáme na vrcholu Vrchme-

zí, nejsevernější tisícovky Orliček. A činíme 
tak stylově. Na hranici se tu kolem patníků 
začíná rozmotávat parádní „borůvkový“ sin-
gl, který jako by chtěl hned na startu roz-
bít naše asfaltové předsudky o jeho horách. 
A daří se mu to nádherně. Houpe se a vlní, 
chvílemi předkládá daleké výhledy, pak se 
zase noří do neširokého pásu borůvek lemo-
vaného hustým lesem. Navíc tu nepotkává-
me ani živáčka, ačkoliv to ještě před chvílí 
na parkovišti vypadalo na přesný opak. Ty 
hraniční pěšinky si nejde nezamilovat. Zato 

po bunkrech ani památka. A tak Pavel musí 
zase trochu uklidňovat. „Linie opevnění pro-
chází pár kilometrů na západ, vydržte, do-
čkáte se,“ chlácholí nás. Takže místo bunkrů 
si dáváme aspoň vydatný oběd na turisty 
obsypané Masarykově chatě.

První kontakt
Po taktickém naplnění žaludků sedáme 

na biky a zakusujeme se do kopečku, jímž 
začíná náš výstup na nejvyšší horu Orlic-
kých hor – Velkou Deštnou (1115 m n. m.). 
Po pár asfaltových metrech nás Pavel zkuše-
ně kormidluje na moc pěknou lesní šotolinu 

ORLICKÉ HORYz a s t a v e n í  š e s t é

nástupní bod: Šerlich 
cíl: Klášterec nad Orlicí 
délka: 49 km 
nastoupáno: 1015 m 

povrch: 35 % lesní cesty, 35 % lesní 
stezky, 30 % asfalt
obtížnost: střední 
highlights: možnost prohlídky malých 
bunkrů i velkých pevností přímo 
u cesty, vyvážená terénní trasa a její 
hřebenový profil
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MŮŽE SE HODIT
Jak se dopravit 
Orlické hory jsou dost na periferii. Hlavní variantou je 
proto vlastní auto.

Na čem a s čím vyjet 
Doporučujeme celoodpružený bike, který vám pomůže 
překonat nástrahy a únavu na dlouhé trase s batohem 
na zádech. V rychlém, technicky nezáludném terénu 
Orlických hor byly naše devětadvacítky ideální volba.

Jaké bude počasí 
V severním pohraničí vás nikdy žádná meteorologická 
selanka nečeká. Připravte se na drsnější počasí než 
ve vnitrozemí.

Jak se orientovat 
Trasa vede i mimo turisticky značené cesty. Doporučujeme 
vyrazit s navigací, případně stáhnout GPS data 
a na www.cykloserver.cz si je nahrát do mapy.

Kde se ubytovat 
V oblasti Orlických hor je široká nabídka horských 
chat a penzionů, s ubytováním problém rozhodně mít 
nebudete. Ideální polohu na hřebenu má Masarykova chata 
na Šerlichu, kde také výborně vaří.

Na co si dát pozor 
Určitě přijde vhod repelent. Hejna hovad a muchniček tu 
umí pěkně potrápit.

Zajímá mě náročnost 
Výhodou je trasa s klesajícím profilem. Nečekají vás žádné 
technické extrémy, to ale neznamená, že tu nepotkáte 
pěkný terén. Prostě náročnost tak akorát. Je ale třeba 
počítat s tím, že uvedená trasa není uzavřený okruh. 

Užitečné odkazy
www.opevneni.cz 
www.military.cz
www.bunkry.cz 

TRASA V GPS
Stahujte na www.iVelo.cz 
– do vyhledávače zadejte

web kód 12985
NEZAPOMEŇTE – nemusíte vlastnit navigaci, abyste 
využili GPS podklady. Stačí je nahrát na www.cyklo-
server.cz do mapy. Podrobně jsme o možnostech GPS 
dat psali ve Velu 12/2012.
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a já se přestávám bát o bikový osud naší vý-
pravy. Trasa je připravená opravdu výborně, 
důsledně šněruje nejlepšími úseky Orlických 
hor, asfaltové přejezdy jsou krátké a jen 
tam, kde to jinak nejde. A tak se spokoje-
ně šplháme na Deštnou, kterou nechceme 
minout, i když nás na ní nic zásadního ne-
čeká. Ale vlastně jo. Kousek za vrcholem se 
před námi otvírá daleká vyhlídka a s ní první 
sjezdík – pěkně svižný a peprně kamenitý.
Užíváme si každý metr a i dál předeme bla-
hem. Na jeho konci se totiž plynně napoju-
jeme na klidnou panoramatickou vrstevnici 
odkrývající jeden parádní výhled za druhým. 

Sice jsme ještě nepotkali ani živáčka, 
zato potkáváme první důvod naší výpravy. 
Pod vrcholem Jelenka, na palouku s promi-
nentním výhledem, maskovaná šťavnatým 
mlázím se v odpoledním slunci vyhřívá že-
lezobetonová pevnůstka lehkého opevnění, 
takzvaný řopík. Lidové označení dostal již 
v třicátých letech minulého století, odvoze-
no bylo od názvu Ředitelství opevňovacích 
prací, instituce řídící výstavbu obranného 
valu. Náš řopík je stejně jako většina něko-
lika tisíc československých bratříčků volně 
přístupný, a tak neodoláváme a poprvé na-
sáváme atmosféru našeho příběhu.

Pár metrů čtverečních, sedm mužů osád-
ky, dvě střílny, tuny betonu nad hlavou. 
Řopíky jen ve zcela výjimečných případech 
mířily na nepřátelské území, převážně byly 

určeny pro vedení boční palby, jíž se jed-
notlivé objekty vzájemně kryly. Zajímavostí 
je, že ve své době byl řopík prakticky ne-
zničitelný. I tak není vůbec pracné si před-
stavit, jak tísnivý pocit museli mít vojáci, 
kteří do něj v rámci mobilizace v roce 1938 
napochodovali. Ač je náš první kontakt 
s opevněním rozhodně zajímavý, Pavel naše 
nadšení rychle přesměrovává: „V Orlických 
horách je několik stovek bunkrů, všechny 
jsou pečlivě zmapovány a popsány. My ale 
míříme za něčím, co najdete jen v několika 
málo publikacích pro opravdové bunkro-
fajnšmekry.“ Tak to si necháme líbit!

Sen každého kluka
Stačí trochu popojet a jsme na Koruně, 

kde se otvírá fantastický, pozdním sluncem 
kontrastně probarvený výhled na hřeben Or-
lických hor. Paráda. Tady je hřích nezastavit 
a dosyta si to nevychutnat. Kromě výhledů 
nás po klidnější části už čeká další lahůd-
ková terénní vložka. Kousek za Středním 
vrchem se napojujeme na hřebenou stezku, 
která nás přes Tetřevec vede ke Kunštátské 
kapli, čímž se koncentrace hezkých míst 
stává až podezřelou. Bělostná kaple netra-
dičního tvaru postavená v 17. století pro 
bohoslužby tyrolských lesních dělníků ma-
jestátně dotváří ráz krajiny a přidává další 
plus do našeho deníčku výpravy hřebenem 
Orlických hor. 

Na dlouhé kochání ale už není moc času. 
Přes Mezivrší totiž pospícháme k dalšímu 
cíli. Pavel nám díky svým bohatým bunkro-
logickým kontaktům domluvil protekční 
prohlídku pěchotního srubu R-S 87 Průsek. 
A to je trochu jiný kalibr než nakouknutí 
do řopíku. Dvoupatrový objekt těžkého 
opevnění pro posádku 29 vojáků je neoby-
čejně zachovalý a postupně pečlivě rekon-
struovaný, plný dobové výbavy. Zajímavý 
je nejen proto, že měl být vybaven téměř 
všemi druhy zbraní, ale také tím, že dnes 
disponuje skvělým průvodcem. Petr Franc 
je totiž stylový bunkrolog, kterému před 
vchodem parkuje starý gazík, na sobě má 
nezbytné maskáče a hlavně dokáže pouta-
vě převyprávět kompletní historii opevnění 
včetně největších libůstek. 

Při prohlídce si zkoušíme nabít protitan-
kový kanón, ovládat dokonale vyváženou 
lafetu s dvojčetem těžkých kulometů, po-
těžkáváme náboje pro pevnostní minomet 
ráže 90 mm, k tomu si plníme hlavu histo-
rickými souvislostmi. Prostě sen každého 
kluka. Jestli chcete ochutnat opravdovou 
atmosféru Orlických hor, prohlídka některé-
ho z objektů s průvodcem ve vašem itineráři 
nesmí chybět.

Večerní návnada
Když vylézáme z chladných chodeb bunk-

ru, hlavou se nám honí klasické otázky. 
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Mělo smysl se bránit? Jak dlouho bychom 
vydrželi? Na to vám ale dnes už nikdo spo-
lehlivou odpověď nedá. Tak zase šlapeme. 
A konečně se před námi začíná pomalu od-
krývat cíl naší výpravy. Co chvíli vystřelí 
Pavlova ruka směrem do lesa a upozorňuje 
nás na součásti opevnění, o kterých nemá 
normální smrtelník ani potuchy. Vedle po-
pulárních bunkrů jsou totiž Orlické hory 
doslova prošpikovány nenápadnými zbytky 
kdysi dokonalého polního opevnění – zá-
kopy, zbraňové okopy, protitankové pří-
kopy, zbytky stavebního zařízení. Orlické 
hory měly zásadní obranný význam, pro-
lomení jejich linie nepřicházelo v úvahu, 
a tak železobetonové opevnění doplňova-
lo velké množství dalších jednotek. Naráz 
se před námi obraz historie rýsuje zase 
o něco detailněji. 

Ale dnes to stačilo. Před námi je úkol 
vybrat místo na přespání. Volíme Anenský 
vrch se sedmnáctimetrovou rozhlednou, 
dvěma pěchotními sruby, skvělým výhledem 
a božským klidem. Večeři zařizuje táborák 
a ani sbíhající se mraky na úplňkem prozá-
řené obloze nás neodrazují od bivaku pod 
hvězdami. U praskajícího ohně nám Pavel 
konečně prozrazuje slíbený tajemný cíl naší 
výpravy. „Bunkry jsou všechny zmapované 
a notoricky známé, zbytky polního opev-
nění jsou známé míň, ale pak je tu ještě 
něco,“ napíná nás Pavel. „Komunikaci pásu 
opevnění zajišťovala síť pod zemí ukrytých 
kabelových objektů. Jejich polohu zná jen 
pár zasvěcených a všechny ještě nejsou ob-
jeveny. Zítra zkusíme jeden z nich najít.“ 

V podzemí
Nad ránem se přes nás přehnala malá pře-

prška, ale nic hrozného. Vaříme ranní kafe 
a záhy se zakusujeme do poslední části hře-
benové výpravy. Stačí kousek popojet a už 
stojíme u Haničky, která patří mezi pět do-
končených dělostřeleckých tvrzí. Se svými 
šesti objekty je to stále i po letech respekt 
vzbuzující monstrum. Do jejího nitra ale 
nemíříme. Pavel zastavuje kus za ní, chvíli 
hledí do navigace, pak mizí v hustém lese 
a my opatrně za ním. Chvíli se prodíráme 
mlázím a pak Pavel náhle odhrnuje statnou 
smrkovou větev. Odkrývá se nám pohled 
na mechem obrostlou betonovou desku, 
jakoby do země zapuštěný řopík, s těžkým 
kovovým poklopem. S vypětím sil poklop 
zvedáme a před námi se otvírá temný vstup 
do podzemí. Scéna jako vystřižená ze se-
riálu Ztraceni, atmosféra by se dala krájet. 

Sice jsme neobjevili Ameriku, ale najít 
uprostřed lesa něco, k čemu nevede žádná 
cestička a co není v žádné mapě, to vás pro-
stě nenechá chladným.

Vyhnání z hor
Naše výprava je pomalu u konce. Těž-

ká dešťová mračna nás přepínají do režimu 
zrychleného přesunu. Po lesních asfaltkách 
a šotolinách svižně ustupujeme k Zemské 
bráně, kde Divoká Orlice proráží hradbu 
hřebene, a Orlické hory se s námi velkory-
se loučí krásným singlem zařízlým v ostrém 
svahu údolí řeky. I když jsme na začátku tro-
chu pochybovali, hory nás přesvědčily, že to 
byla chyba. Nejen trasa, terény a výhledy, ale 
také neopakovatelná atmosféra příběhu uni-
kátní části československého opevnění jsou 
jasnými důvody, proč do Orlických hor stojí 
za to vyrazit.  Text a foto: Petr Slavík

Projekt Zapomenuté příběhy českých hor pomáhá okrajovým regionům České republiky a upozorňuje na krásu a bohatství oblastí, které nezaslouženě stojí 
stranou pozornosti turistů a návštěvníků. Iniciátorem a hlavním partnerem projektu je společnost Progress Cycle, dovozce značek Giant, Giro, Camelbak, 
Gore a dalších. Mediálním partnerem je Stream.cz a časopis Velo.

108_114_cesky hory.indd   114108_114_cesky hory.indd   114 14.8.13   13:0314.8.13   13:03


	108.pdf
	109.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1814.173 1814.173]
>> setpagedevice


