
Podrobná specifikace předmětu zakázky 
 

Stříbrné pomezí – tištěné informační a propagační materiály 
 
1. Turistický průvodce, jehož součástí je: 
 

1.1. brožura – celkem 10 000 ks:  7 000 ks Čj, 1 500 ks Aj, 1 500 ks Nj. 
Brožura bude obsahovat informace o obcích, zajímavosti a fotografie. Formát 
průvodce 140 x 205 mm. Vazba hřebenová (twin wire) po delší straně brožury. Papír: 
obálka – křída lamino mat 250 gr, vnitřní listy – křída mat 115 gr. Počet vnitřních stran 
70, počet stran obálky 4. Barevnost plněbarevný 4/4 (obálka i vnitřní strany). Brožura 
bude s kapsou na poslední vnitřní straně na vložení 5 ks infokaret a složené 
přehledové mapy. 
 

 
1.2. infokarty -  5 druhů po 10 000 ks, celkem 50 000 ks.  

Infokarty budou popisovat doporučené trasy. Každá karta bude navrhnuta pro 1 
trasu a bude obsahovat výškový profil, text a dle možnosti i fotografie. Formát karty 
125 x 200 mm. Papír křída mat 135 gr. Barevnost plněbarevná 4/4 (oboustranně). 
 

 
1.3. přehledová mapa – 10 000 ks. 

Text ve třech jazycích na jedné mapě. Formát mapy 500 x 400 mm. Všechny kusy 
mapy budou složeny na výsledný naskládaný formát 125 x 200 mm. Papír křída mat 
135 gr. Barevnost plněbarevná 4/0 (jednostranně). 
 

 
1.4. CD s potiskem – 10 000 ks. 

CD bude obsahovat všechny informační materiály související s projektem „Stříbrné 
pomezí“ (texty o obcích, zajímavosti, fotografie, mapy, popis doporučených tras). 
Text ve třech jazycích na jednom CD. CD bude opatřeno barevným potiskem a 
ochranným obalem – folie. 
 
 
 

2. Potisk na stávající informační tabule  
U 19 ks stávajících informačních tabulí Mikroregionu Jihlavsko je přišroubovaná OSB 
deska pomocí 4 šroubů a profilové železné tyče ve tvaru L ke kostře informační tabule. 
Na čelní straně OSB desky je přišroubovaná pevná plechová a plastová deska 
s přilepenou folií, na který je umístěn text mikroregionu (viz obrázek č. 1).  

 



                       
 

                                                             Obrázek č. 1 
 

U 6 ks stávajících informačních tabulí Mikroregionu Jihlavsko je pomocí lanka připevněna 
ke dřevěné kostře informační tabule spojená pevná plechová a plastová deska 
s přilepenou folií, na který je umístěn text mikroregionu (viz obrázek č. 2).  

 

                        
 

                                                                   Obrázek č. 2 
 

 
 
 
 
 



Dodávka potisku na stávající informační tabule se bude skládat z následujících třech částí: 
 

2.1. Potisk formou tištěná folie na pevnou plastovou deskou 80x100 cm - 25 ks 
Ke každé stávající informační tabuli mikroregionu bude dodán nový potisk informační 
panel projektu Stříbrné pomezí. Tento panel se skládá z folie, která bude přilepena na 
pevné plastové desce v bílé barvě o stejném rozměru 80x100 cm. Potisk bude 
obsahovat přehledovou mapu projektu a text s fotografiemi příslušné obce, ve které 
se informační tabule nachází. Potisk bude proveden přímo na folii, plnobarevným 
exteriérovým stálobarevným tiskem s rozlišením min. 150 DPI se zárukou na 
barevnou stálost min. 5 let. Přesný obsah jednotlivých folií bude předán elektronicky 
dodavateli při podpisu smlouvy o dílo. 

 
 

2.2. Manipulace s podkladovou OSB deskou při umisťování potisku - 19ks 
Ze stávajících 19 ks informačních tabulí Mikroregionu Jihlavsko bude sejmuta OSB 
deska, na jejíž prázdnou stranu bude šrouby uchycen nový informační panel 
s potiskem. Na druhé straně OSB desky bude ponechán panel mikroregionu. 
Následovně bude OSB deska opětovně vložena do stávající rámu informační tabule 
tak, aby byl na přední straně panel s potiskem projektu Stříbrné pomezí a na zadní 
straně Mikroregionu Jihlavsko .  
Umístění stávajících informačních tabulí pro manipulaci s podkladovou OSB deskou 
(viz. přílohu č. 2 smlouvy o dílo): Vodní ráj, městské nádraží, ZOO- Lesopark (u MP), 
Masarykovo nám. horní, Zborná, Vysoká, U Lyžaře, Pístov, Pávov, Popice, Pančava, 
Kosov, Hybrálec, Hruškové Dvory, Hosov, Heroltice, Henčov, Helenín, Antonínův Důl.  

 
 
 

2.3. Sjednocení podkladových desek při umisťování potisku - 6 ks 
Pro stávajících 6 ks informačních tabulí Mikroregionu Jihlavsko bude dodána 
z důvodu sjednocení vzhledu s ostatními tabulemi nová podkladová voděodolná OSB 
deska cca 120x100 cm, která bude uchycena ke stojanu pomocí 4 šroubů a 2x 
železným L profilem cca 110cm dlouhým. L profil bude přišroubovaný pod deskou a 
nad deskou do stojanu vždy tak, jako je tomu u výše zmíněných 19 tabulí a jak je 
patrné např. z obrázku č. 3. Na čelní stranu OSB desky bude pomocí šroubů připevněn 
nový panel s potiskem Stříbrného pomezí a na zadní stranu demontovaný plechově-
plastový panel mikroregionu.  
Umístění stávajících informačních tabulí pro sjednocení podkladových desek (viz. 
přílohu č. 2 smlouvy o dílo): ): Rančířov (u hotelu), Rantířov, Vyskytná nad Jihlavou (u 
MU), Jiřín, Čížov, Hlávkov. 
 

 

                       



                                  
 

                                                               Obrázek č. 3 


