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ABSTRAKT 
Cieľom bakalárskej práce je zdokumentovať súčasné zoradenie výrobnej linky na 
triedenie minci a zároveň navrhnúť nový stav, ktorý bude šetriť priestor v miestnosti. 
Vytvorený nový stav následne zdokumentovať a vytvoriť 3D model spomínaného 
stavu. Do dokumentácie nového stavu zahrnúť stanovené podmienky a nové 
parametre podľa potreby stanovené Českou národnou bankou. Následne vytvoriť 
podklady zadávacieho konania nových zariadení pri zachovaní technologickej 
nadväznosti. 
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ABSTRACT 
The goal of this thesis is to document the current state of a coin sorting line and to 
propose improvements, which would save floorspace. The proposed new 
arrangement is to be documented and a 3D model of it is to be created. The 
documentation of the new arrangement encompasses set conditions and new 
requirements as given by the Czech National Bank. Finally, a draft request for tender 
for new equipment is to be created, while keeping technological continuity in mind. 
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Úvod 

ÚVOD 
Česká národná banka potrebuje zdokonaliť svoju dopravníkovú linku v pobočke 
Brno, ktorá má na starosti prepočet minci z bánk v celom Juhomoravskom kraji 
Českej republiky. Výrobu chceli zmodernizovať, zvýšiť kvalitu a znížiť čas práce.  
Celý dopravníkový systém sa skladá z jednotlivých strojov. Patria medzi nich vozíky 
na prepravu minci, dopravníky na prepravu minci z bodu A do bodu B, počítačky 
prepravovaných minci, kamerové a hmotnostné kontroly minci, balíček minci 
a v poslednom rade váha na finálne kontrolovanie zabalených minci.  
Nové navrhované riešenie musí spĺňať požiadavky: maximálny hluk na pracovisku, 
ochrana pracovníkov pred zranením, zväčšiť priestor na pracovisko a zabrániť 
zadieraniu minci na dopravníkových pásoch a ich usadeniu sa medzi pásmi.  
Boli vytvorené varianty, z ktorých sa vyberal ten najlepší variant, týkajúci sa 
splnenia požiadaviek s ohľadom na financie stanovené bankou. Skonštruujem 
dokument výberového riadenia a vymedzím podmienky, ktoré budú vydedukované 
z vybranej modifikácie. 
Súčasťou tejto bakalárskej práce je aj zdokumentovanie súčasného a nového stavu 
dopravníkovej linky.  3D vizualizácia je spracovaná v programe Autodesk Inventor 
a výkresová dokumentácia je spracovaná taktiež v rovnakom programe. Ďalej vlastné 
textové spracovanie s poznatkami o súčasnom stave a prediskutované výberové 
varianty zo zamestnancami Českej národnej banky. 
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1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
 

1.1  Dopravníkové systémy na prepravu a triedenie minci 
Je veľa dopravníkových systémov, ktoré sa v súčasnej dobe používajú. 
Môžu to byť :  

• pásové dopravníky, 
• článkové dopravníky, 
• hrnúce dopravníky, 
• elevátory, 
• závesné dopravníky, 
• závitové dopravníky, 
• valčekové trate, 
• a iné. 

 
Každý z týchto druhov dopravníkov má isté vlastnosti a špecifikácie materiálov, 
ktoré môžu byť daným dopravníkom prenášané.  
V tejto práci sa však zaoberám hlavne dopravníkmi, ktoré prevážajú mince. Mince sú 
prevažne z ocele a vo veľkej časti je potrebné ich prevážať vo veľkom množstve. 
Z toho dôvodu sa používajú dopravníky kvôli tomu, aby tak skrátili čas ich 
spracovania. Na prepravu minci sú vhodné pásové dopravníky a korčekové elevátory 
[1]. 
 
Pásové dopravníky majú jednu veľkú nevýhodu pri prepravovaní samotných minci - 
pásy dopravníkov sú vyrobené prevažne z gumového materiálu. Tento materiál pri 
prevážaných minciach zapríčiňuje ich zasekávanie a zadieranie sa v dopravníkovom 
systéme. Pásové dopravníky sú tým pádom vhodné na prepravu minci, ktoré sú už 
v zabalenom stave a nemôžu nikam zapadnúť. Pri správnom stanovení materiálu 
dopravníkového pásu je to veľmi účinný, lacný a efektívny spôsob kontinuálnej 
prepravy minci [1]. 
 
Kor čekové elevátory sú na rozdiel od pásových dopravníkov vhodnejšie na 
prepravu jednotlivých minci vo vertikálnom smere. Tieto elevátory majú pásy, na 
ktorých sú pripevné „hrebene“, ktoré slúžia pri preprave minci smerom nahor 
s postupným naberaním minci. Celý pás elevátora je zostrojený vo veľkej miere 
z nerezovej ocele. Tento elevátor však nie je vhodný na prepravu balených minci, 
kde by hrozilo pretrhnutie balenia a následné vysypanie minci. Tento dopravníkový 
systém sa väčšinou používa na prepravu minci z násypníku alebo prepraviek do 
vyššej výškovej hladiny ako počiatočný stav [2]. 

1.2  Základné technické špecifikácie minci braných v linke [3] 
V tejto dopravníkovej linke na počítanie minci sa spracúvajú mince. Majú 
nasledujúce hodnoty, vlastnosti a veľkosti:  
• 1 CZK 

Oceľ galvanicky pokovovaná niklom. Hmotnosť 3,6 g, priemer 20 mm, hrúbka 
1,85 mm. 
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• 2 CZK 
Oceľ galvanicky pokovovaná niklom. Hmotnosť 3,7 g, priemer 21,5 mm, hrúbka 
1,85 mm. 

• 5 CZK 
Oceľ galvanicky pokovovaná niklom. Hmotnosť 4,8 g, priemer 23 mm, hrúbka 
1,85 mm. 

• 10 CZK 
Plátovaná oceľ a následne galvanicky pokovovaná meďou. Hmotnosť 7,62 g, 
priemer 24,5 mm, hrúbka 2,55 mm. 

• 20 CZK 
Plátovaná oceľ s mosadzou obsahujúcou 750 dielcov medi a 250 dielcov zinku 
a následne galvanicky pokovovaná mosadzou. Hmotnosť 8,43 g, priemer 26 mm, 
hrúbka 2,55 mm. 

• 50 CZK 
Minca bimetalová. Medzikružie (vonkajšia časť) z plátovanej ocele a následne 
galvanicky pokovovaná meďou, stred (vnútorná časť) oceľ plátovaná mosadzou 
obsahujúcou 750 dielcov medi a 250 dielcov zinku. Hmotnosť 9,7 g, priemer 
27,5 mm, priemer stredu 17 mm, hrúbka 2,55 mm. 

 

1.3  Rozdelenie a popis dopravníkového systému 
Vozíky s mincami 4 sa privezú a pripevnia k vertikálnym dopravníkom 1 a 5. Odtiaľ 
mince sú prevážané do zariadenia na kontrolu hmotnosti 6 a do zariadenia na 
vizuálnu kontrolu 7. S tohto priestoru prejdú cez počítačku minci 8 na šikmý 
dopravníkový systém 2, kde sa mince stretnú z obidvoch pracovísk na počítačke 
minci 8, ktorá slúži ako kontrola presunu minci cez dopravníkový systém a tiež na 
záznam minci, ktoré sú zabalené do plastových vreciek.  Po zabalení v baličke 9 do 
určených balení sú mince presunuté pomocou šikmého dopravníka 3 na váhovú 
kontrolu a štítkovanie 11 balíčkov. Balíky, ktoré nevyhovujú budú na šikmej ploche 
zariadenia vyradené do priestoru vyhradeného v zásobníku balených minci 12 tie 
mince, ktoré spĺňajú normu a sú zabalené správne sa presunú do druhej časti 
zásobníku balených minci 12. Zásobník balených minci 12 sa po naplnení odsunie od 
váhy na kontrolu a štítkovanie 11. Pracovník pobočky presunie plastové vrecúška do 
vozíka na odvoz z pracovnej haly na triedenie minci. Tie balíky, ktoré boli 
nevyhovujúce sú rozbalené a znovu vhodené do výrobnej linky. 
 
  

1.3 

Obr. 1 Súčasný stav dopravníkového systému na triedenie minci 
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1.3.1 Vozík s mincami 
Vozík od firmy Scancoin typu SC 93400 má pevné kolieska a držiak, ktorý 
umožňuje vozíku ľahkú hýbateľnosť, čo spôsobuje zníženú hlučnosť. Mince chráni 
plexisklo, ktoré slúži na ochranu obsahu vozíka. Vozík dokáže nabrať 18 000 minci, 
čo je približne 30 litrov. Vozík slúži ako zásobník pre vertikálny hrebeňový 
dopravník. Každá pracovná vetva obsahuje jeden vozík pre mince v celej 
dopravníkovej linke sú teda dva takéto vozíky [4]. 

 

 
 
 

1.3.2 Vertikálny hrebeňový dopravník 
Vertikálny hrebeňový dopravník je od firmy Scancoin typu SC 93365. Dopravník 
smerujúci kolmo na vodorovnú rovinu je pevne pripevnený k podlahe. Pomocou 
korčekového elevátora posúva mince smerom nahor. Rýchlosť tohto stroja prepravy 
je 4 000 minci za minútu. Bezpečnostné opatrenie nedovolí dopravníku sa spustiť, ak 
nie je pripevnený k dopravníku vozík. Výhodou tohto dopravníka je, že má 
korčekový elevátorov systém z nerezovej ocele, ktorý zabraňuje zasekávaniu 
a uviaznutiu minci v stroji, na rozdiel od dopravníkov, ktoré majú gumené pásy. 
Jedna pracovná vetva obsahuje jeden vertikálny hrebeňový dopravník. Druhá 
pracovná vetva obsahuje podobný dopravník toho istého označenia iba s väčšou 
výškou a s pomocným ramenom, ktoré tam bolo pripevnené [5]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Obr. 3 Vertikálny hrebeňový 
dopravník [6]  

Obr. 2 Vozík s mincami [4]  
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1.3.3 Kontrola materiálu a poškodenia minci 
Stroj na kontrolu materiálu jednotlivej mince od firmy PERCONTA typu PTC 2 
LZB je vyobrazený na obrázku nižšie. Tento stroj bol vyvinutý, aby urýchlil 
spracovanie minci. Zariadenie je jednoduché na obsluhu kvôli zobrazovaniu 
informácií na displeji. Mince z tohto zariadenia putujú ramenom do zariadenia na 
overovanie poškodenia minci pomocou kamerového systému. Stroj má kamerovú 
kontrolu systému poškodenia minci. Skonštruovaný je japonskou firmou LAUREL 
Company typu UN32. Zariadenie je spojené cez riadiacu jednotku so zariadením na 
kontrolu materiálu. Rýchlosť overovania minci v tejto celej sústave je 2 500 minci za 
minútu. Tieto zariadenia sú v obidvoch pracovných vetvách rovnaké a v celom 
dopravníkovom systéme sú dva takého stroje [7]. 
 

 
 
 
 

Obr. 5 Kontrola materiálu minci [8]  

Obr. 4 Upravený vertikálny 
hrebeňový  dopravník 

1.3.3 
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1.3.4 Počítačka minci  
Počítačka minci od firmy SCAN COIN typu SC 3003 je univerzálna 
vysokokapacitná  počítačka minci, ktorá je rozšírená po celom svete a využíva ju 
veľa firiem. Zariadenie dokáže spočítať 3 500 minci za minútu. Elektrický 
indikovaný snímač zaručuje vysokú presnosť počítania, ktorá je v tejto 
dopravníkovej linke veľmi dôležitá, lebo súčet z počítačky musí byť zhodný so 
súčtom zvážených minci, ktoré sú zabalené. Toto zariadenie počíta až 16 rôznych 
nominálnych hodnôt, ktoré si dokáže uchovať v pamäti. Výberovým kritérium pre 
kontrolovanú mincu je jej hrúbka a jej priemer. Preto je toto zariadenie vhodné na 
pracovisku s vysokým objemom spracovania minci, ako je tento dopravníkový 
systém triedenia minci. Zariadenie sa vyskytuje v tejto linke až tri krát. A to každá 
pracovná vetva má jeden takýto stroj. Tretie zariadenie sa nachádza nad baličkou, 
ktoré kontroluje stav minci spracovaných baličkou. Hodnota z tretieho stroja musí 
byť zhodná s hodnotami sčítanými z prvej a druhej pracovnej vetvy [9]. 
 

 
 
 

1.3.5 Dopravníkový systém 
Dopravníkový systém postavený pre túto linku bol skonštruovaný firmou 
Tecnimodern automation typu BT 60 a bol vyrobený na mieru. Tento dopravníkový 
systém spĺňa hlavný účel spojenia dvoch pracovných vetiev na jeden dopravníkový 
pás, ktorý ich presunie do baliaceho zariadenia. Realizuje sa to cez dva šikmé 

Obr. 7. Počítačka minci [9] 

Obr. 6 Kamerová kontrola minci 
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dopravníky, ktoré naberajú mince pod počítačkou. Tieto mince sa zo šikmých 
dopravníkov stretnú na jednom vodorovnom dopravníku, ktorý je 1,9 metra nad 
zemou. Horizontálny dopravník preváža mince do baliaceho zariadenia. Rýchlosť 
tohto celého dopravníkového prepojenia je 1 200 minci za minútu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.6 Baliace zariadenie 
Baliace zariadenie od firmy SCANCOIN typu BDO 1P2 je vysoko používaný baliaci 
systém v oblasti spracovania balenia minci. Spomínaný stroj zaisťuje presný, 
bezpečný a nákladovo efektívny spôsob balenia veľkých množstiev veľkostí minci. 
Nevýhoda tohto stroja je, že baliaca fólia musí byť menená ručne. V konečnom 
dôsledku sa nevýhoda prejaví hlavne v tom, že musí byť počas prevádzky dostupné 
miesto na výmenu tejto fólie. Prevozná rýchlosť stroja je 60 vrecúšok za minútu, pri 
20 minciach vo vrecúšku. Dávka zabalených minci sa do vrecka  nastavuje priamo na 
počítačke minci, ktorá má naprogramovaných až sedem rôznych dávok [10]. 
 

 
 
 

Obr. 9. Baliace zariadenie [11] 

Obr. 8. Dopravníkový systém 

1.3.6 
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1.3.7 Šikmý dopravník so schodmi 
Tento dopravník je vyrobený firmou Tecnimodern automation a má označenie ST60. 
Dopravník má gumený pás, ktorý presúva vrecúška od spodku baliaceho zariadenia 
až na váhu. Pásové zariadenie zaberá dosť priestoru v miestnosti. Dlhý je 2 metre 
a to z dôvodu, že dopravník používa na prepravu gumený pás, ktorý potrebuje určitý 
sklon na to, aby sa vrecúška z neho nezošmykovali.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.8 Váha 
Váha od firmy BIZERBA typu GV 7000 je priemyselná váha, ktorá slúži na kontrolu 
baličkou minci, kde súčet všetkých minci, ktoré prešli cez počítačku musí byť 
zhodný s tým, čo prejde cez váhu. Váha slúži ako aj označovač balíkov minci, na 
ktorých je uvedený dátum, čas a hmotnosť. Rýchlosť tlače je 150 mm/s. Kapacita 
stroja je 60 balení za minútu. Na konci stroja je šikmá plocha, ktorá slúži na 
vyradenie príliš ťažkých alebo príliš ľahkých zbalených minci [12]. 
 

 
 

 

1.3.9 Zásobník balených minci 
Zásobník balených minci je špeciálny typ vozíka, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvá 
predná časť slúži na zachytenie chybne balených balíčkov s mincami, kde má na 
boku otvor pre jeho vybratie. Druhá časť vozíka slúži všetkým ostatným kusom 
zabalených minci. Priestor vyčlenený v tomto vozíku na správne zabalené mince je 
cca 200 litrov.  

Obr. 11. Váha [12] 

Obr. 10. Šikmý dopravník so schodmi 

 

 

 



 

strana 

21 

Prehľad súčasného stavu poznania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4  3D model súčasného stavu dopravníkovej linky  
3D model súčasného stavu bol vytvorený v grafickom programe Autodesk Inventor 
2012 v študentskej verzii. Model bol zostrojený z fotografií nafotených na pobočke v 
Brne. Modely dopravníkovej linky sú zjednodušené 3D modely skutočných strojov, 
ktoré dodržujú hlavné rozmery skutočných strojov. Tento model pomohol inžinierom 
vo výberovom konaní, kde si mohli lepšie predstaviť dopravníkovú linku v priestore. 
Vďaka modelu rýchlejšie a efektívnejšie porozumeli danej situácií a následne ju 
riešili. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  Výkresová dokumentácia dopravníka v hale 
Výkresová dokumentácia bola vytvorená v grafickom programe Autodesk Inventor 
2012 v študentskej verzii. Výkres obsahuje hlavné kóty zariadení a ich odsadenie od 

Obr. 13. 3D vizuálny model súčasného stavu automatizovanej linky 

Obr. 12. Zásobník balených minci 

1.4 

 



 

 
strana 

22 

Prehľad súčasného stavu poznania 

stien, prípadne od prekážok. Táto výkresová dokumentácia bola potrebná hlavne vo 
výberovom konaní. Zároveň pomohla inžinierom s lepšími prepočtami miesta v hale 
a následným vybraním správnych variant riešenia. Súčasný stav linky je priložený 
v prílohe 1.4: Stávající dispozice linky na třídění minci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis položiek: 

1. Vertikálny hrebeňový dopravník s úpravou SCAN COIN SC 93365 
2. Pásový dopravníkový systém Tecnimoder  BT60 
3. Šikmý dopravník Tecnimoder  ST60 
4. Vozíka pre mince SCAN COIN  SC 93400 
5. Vertikálny hrebeňový dopravník SCAN COIN SC 93365 
6. Kontrola hmotnosti minci PERCONTA  PTC 2 LZB  
7. Kamerová kontrola minci LAUREL Company UN32 [LCC] 
8. Počítačka minci SCAN COIN SC3003 
9. Balička minci SCAN COIN BDO 1P2 
10. Schody nad šikmým dopravníkom ST60 
11. Váhová kontrola a štítkovanie BIZERBA GV 7000 
12. Zásobník balených minci   

Obr. 14. Výkresová dokumentácia súčasného stavu automatizovanej linky 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

2.1  Ciele práce 
Cieľom bakalárskej práce je skonštruovať nové rozloženie strojov dopravníkov na 
počítanie minci. Zároveň prostredníctvom nového rozmiestnenia strojov zväčšiť 
priestor v miestnosti a nahradiť starý dopravníkový systém, ktorý je starší viac ako 
10 rokov. Náhrada sa týka hlavne dopravníka z gumenými pásmi, v ktorom 
dochádzalo k zasekávaniu a zadieraniu minci, čo bolo následne zistené pri 
prepočítavaní minci. Tieto gumené dopravníky by mali byť nahradené hrebeňovými 
dopravníkmi z oceľovými pásmi, v ktorých sa nezasekávajú a nezadierajú mince. 
Veľmi dôležité je dodržať všetky predpísané požiadavky, aby mohla byť výrobná 
linka spustená.  
Všetko spomenuté vyššie bude vypísané do výberového konania na verejnú zákazku, 
podľa zákona stanoveného Českou republikou. Ďalej bude zapracovaná výkresová 
a modelová dokumentácia, ktorá bude priložená k verejnej zákazke. 

2.2  Základné požiadavky na hluk a bezpečnosť  
Základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti obsluhy a hlavne maximálneho 
emisného hluku. Bezpečnosť obsluhy odnáša dobrý prístup zamestnanca 
k bezpečnostným prístrojom a k rýchlemu zastaveniu dopravníkovej linky. 
Najdôležitejšou požiadavkou bolo nezvyšovať hluk na pracovisku, ktorý je už  
vysoký a zamestnanci potrebujú počas priebehu linky ochranu sluchu 
bezpečnostnými slúchadlami. Preto by nebolo zle tento hluk zmierniť a vytvoriť 
lepšie pracovné podmienky zamestnancom. 

2.2.1 Požiadavky na maximálnu emisiu hluku [13] 
a) Hluk na pracovisku, generovaný prevádzkou zariadení (ustálený alebo 

kolísavý), nemôže prekročiť hygienický limit pre osemhodinovú pracovnú 
dobu. Ustanovenia týkajúce sa hluku na pracovisku sú uvedené v Nariadení 
vlády č. 148 zo dňa 15. marca 2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivým 
účinkom hluku a vibrácií. 

b) Prístupný expozičný limit ustáleného a premenného hluku pri práci by nemal 
u zariadení prekročiť ekvivalentnú hladinu 85 bB. 

2.2.2 Požiadavky na zaistenie bezpečnosti obsluhy 
a) Zariadenie nemôže byť možné spustiť a prevádzkovať bez zamedzenia 

fyzického prístupu obsluhy k jeho otáčajúcim sa (pohybujúcim sa) častiam, 
ktoré by mu mohli spôsobiť úraz. 

b) Chod zariadenia musí byť možné, za využitia bezpečnostného spínača, 
kedykoľvek zastaviť. 

 

2.3  Zadávanie verejnej zákazky 
Exituje niekoľko spôsobov zadávania verejných zákaziek. Nadlimitná verejná 
zákazka, podlimitná verejná zákazka, ktorá je ohraničená od 2 000 000 Kč 
a vyššie a verejná zákazka malého rozsahu, ktorá je limitovaná do 2 000 000 Kč. 
V mojom prípade je najvhodnejšia zákazka v malom rozsahu (podľa § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v znení požadovaných predpisov) 
bližšie popísané v kapitole 2.3.3.  

2.1 

2.2 

2.3 

2.2.1 

2.2.2 

2 
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2.3.1 Obsah zadávacej zákazky (Vzorová zákazka)[14] 
1) Identifikačný udaj zadávateľa - obchodná firma/názov, sídlo, právna forma, 

IČO. 
2) Názov projektu a zákazky. 
3) Predmet a popis zákazky. 
4) Doba a miesto realizácie zákazky - predpokladaná doba zákazky je od ... do, 

miesto plnenia zákazky je ... .  
5) Zadávací dokument - musí byť súčasťou výzvy. 
6) Druhy verejnej zákazky - nutné stanoviť, či sa jedná o službu, dodávku alebo 

stavebnú prácu. 
7) Lehota a miesto podania ponuky a preukázanie kvalifikácie. 

Miesto pre podanie ponuky - ponuku je potrebné dodať osobne alebo poštou 
a ponuka môže byť podaná iba písomne a to v listovej podobe, ktorá bude 
doručená v riadne uzavretej obálke označenou názvom zákazy a nápisom 
„Neotvárať“. 

8) Kontaktná osoba zadávateľa. 
9) Zadávacia lehota - tri mesiace od podania ponuky. 
10) Kvalifikačné kritérium a spôsob ich preukázania - zadávateľ je povinný 

stanoviť kvalifikačné kritérium a spôsob preukázania splnenia týchto 
kvalifikačných kritérií a to všetko v súlade s §50 - §56 1 dielu z hlavy 2 časti 
zákona č. 137/2006. Rozsah požadovaných kvalifikačných kritérií musí 
bezprostredne súvisieť s predmetom zákazky a nesmie byť v zrejmom 
nepomere k plneniu zákazky. Dodávateľ, ktorý nesplní kvalifikáciu 
v požadovanom rozsahu, bude zadávateľom vylúčený z účasti v zadávacom 
riadení. 

11) Predpokladaná hodnota zákazky v Kč (bez DPH) - zadávateľ určí 
predpokladanú hodnotu zákazky. 

12) Spôsob spracovania ponúkaných cien - dodávateľ je povinný doložiť spôsob 
spracovania ponuky ceny a to v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH. 
Zhotovená cena musí obsahovať všetky náklady na plnenie zákazky a musí 
byť stanovená ako cena maximálna a neprekročiteľná. 

13) Variantné riešenie - zadávateľ pripustí/nepripustí varianty ponúk. 
14) Hodnotiace kritérium - zadávateľ určí, či je hodnotiacim kritériom nižšia cena 

ponuky (viď. § 78 odst. 1 písm. b), kde jediným hodnotiacim kritériom je 
ponúkaná cena. Alebo ekonomicky výhodná ponuka (viď. § 78 odst. 1 
písm. a), kde zadávateľ je povinný uviesť jednotlivé priebežné hodnotenia 
kritéria a jeho váhy s tým, že jedným z týchto kritérií musí byť cena a to 
kritérium s najvýhodnejšou váhou. 

15) Zákazka nie je zadávaná podľa zákona - a to v súlade s ust. v odst. 3. 
16) Jazyk ponuky - ponuka bude podaná v českom jazyku.  
17) Návrh zmluvy - súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj návrh zmluvy. 
18) Jeden dodávateľ môže podať iba jednu ponuku - dodávateľ tiež nemôže 

participovať vo výberovom riadení viackrát ako jeden, napr. pri spoločnej 
ponuke viacerých dodávateľov predpokladaním inou ponukou, či ako 
subdodávateľ alebo iný dodávateľ. Jeden subdodávateľ však môže byť 
subdodávateľ viacej dodávateľov. 

19) Zadávateľ je oprávnený pred uzavretím zmluvy zrušiť zadávacie riadenie za 
predpokladov, že: 
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a. Nastanú skutočnosti, za ktorých nejde požadovať, aby v riadení 
pokračoval. 

b. Vybraný dodávateľ, poprípade dodávateľ druhý v poradí, odmietne 
uzatvoriť zmluvu alebo neposkytne k uzatvoreniu dostatočnú 
súčinnosť. 

c. Dodávateľ dostane ponuku len od jedného dodávateľa. 

2.3.2 Hodnoticí kritéria (zákon č. 137/2006 Sb. § 78) [15]  
(1) Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen "základní 
hodnoticí kritérium") je 

a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo 
b) nejnižší nabídková cena. 

(2) Základním hodnoticím kritériem v soutěžním dialogu je pouze ekonomická 
výhodnost nabídky. 
(3) Zadavatel zvolí základní hodnoticí kritérium podle druhu a složitosti veřejné 
zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 
(4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního 
hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnoticí 
kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnoticí kritéria se 
musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména 
nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční 
vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na 
zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, 
záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení. Dílčím hodnoticím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž 
účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. 
(5) Je-li základním hodnoticím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí 
zadavatel jednotlivým dílčím hodnoticím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v 
procentech, nebo stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii. Stanovená 
váha může být u jednotlivých dílčích hodnoticích kritérií shodná. 
(6) Zadavatel uvede dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o 
zahájení zadávacího řízení, popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v 
jednacím řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast nebo v dokumentaci 
soutěžního dialogu. 
(7) Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnoticích 
kritérií, uvede dílčí hodnoticí kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim 
zadavatel přisuzuje. 
 

2.3.3 § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. [16] 
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu 
stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, 
oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento 
prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou 
republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši 
tohoto limitu. 

2.3.2 

2.3.3 
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(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 
nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky 
na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne 
finančního limitu podle odstavce 1. 
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo 
veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě 
veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
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3 NÁVRH KONŠTRUK ČNÉHO RIEŠENIA 
Nové konštrukčné návrhy usporiadania zaradení boli konzultované zo samotnými 
zamestnancami technickej obsluhy zariadení. Konzultované boli kvôli lepším 
návrhom a kvôli zlepšeniu rýchlosti a efektivity práce. Preto bolo zostrojených veľmi 
veľa návrhov, ale tie najlepšie tri popíšem vo variantoch. 

3.1  Prvý variant riešenia  
Prvý variant tejto dopravníkovej linky je vykreslený na obrázku nižšie. Kde môžeme 
vidieť, že zo všetkými zariadeniami bolo manipulované. Tento variant zaberá menej 
priestoru ako súčasný stav. Použije sa iba jeden nízky dopravník, na ktorom sa 
zbiehajú mince z obidvoch pracovísk a putujú do nového vertikálneho dopravníka, 
ktorý ich vynesie až ku baliacemu zariadeniu. Ďalšou zmenou je aj nahradenie 
upraveného dopravníka tým istým dopravníkom ako vo vedľajšej pracovnej vetve. 
Ostatné zariadenia by ostali v aktuálnom stave, iba by boli presunuté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis položiek: 

1. Vozík pre mince SCAN COIN  SC 93400 
2. Vertikálny hrebeňový dopravník SCAN COIN SC 93365 
3. Kontrola hmotnosti minci PERCONTA  PTC 2 LZB  
4. Kamerová kontrola minci LAUREL Company UN32 [LCC] 
5. Počítačka minci SCAN COIN SC3003 
6. Vodorovný pásový dopravník 
7. Vertikálny hrebeňový dopravník 
8. Balička minci SCAN COIN BDO 1P2 
9. Schody nad šikmým dopravníkom ST60 
10. Šikmý dopravník Tecnimoder  ST60 
11. Váhová kontrola a štítkovanie BIZERBA GV 7000 
12. Zásobník balených minci 

Obr. 15 Prvý variant riešenia 

3.1 

3 
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3.1.1 Výhody a nevýhody prvého variantu 
Výhody 

� Použitie iba jedného nízkeho dopravníka, s hrebeňovým pásom, namiesto 
troch dopravníkov s gumenými pásmi, ako tomu bolo v súčasnom stave.  

Nevýhody 
� Zlý prístup do baliaceho zariadenia. Kde je potrebné sa v prípade technickej 

poruchy dostať a aj v prípade, ak dôjde k vyprázdneniu baliacej fólie. 
� Presun baliaceho zariadenia, ktoré má pod sebou zabudované hlavné rozvody 

celej dopravníkovej linky. 

3.2  Druhý variant riešenia   
Druhý variant konštrukčného riešenia nového stavu dopravníkovej linky je 
vykreslený na obrázku nižšie. V tejto možnosti môžeme opäť vidieť, že boli 
presunuté všetky zariadenia od pôvodného stavu. Variant zahŕňa dve nové zaradia 
a vylučuje tri staré dopravníky a jeden starý vertikálny hrebeňový dopravník. Prvé 
nové zariadenie, ktoré je pridané, je nový a vyšší vertikálny dopravník s predĺženým 
ramenom a s pevne upevnenou násypkou. Tento dopravník nahradzuje starý 
dopravníkový systém, ktorý prepravoval mince z počítačiek k baliacemu zariadeniu. 
Druhou zmenou je, že obidva pracoviská na kontrolu minci sú úplné zhodné, iba 
zrkadlovo otočené. Ďalšou zmenou je zmena veľkosti šikmého dopravníka, ktorý je 
napojený pod baličkou a prepravuje vrecúška na váhu. Šikmý dopravník so schodmi 
by mal byť zmenšený na maximálny rozmer 1,5 metra. Poslednou zmenou je 
nahradenie zásobníka balených minci za zariadenie, ktoré dokáže zdvihnúť dno aj 
s vreckami minci do polohy cca 70 cm nad podlahou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis položiek: 

1. Vertikálny dopravník  
2. Vertikálno-horizontálny dopravník  
3. Zásobník 
4. Šikmý dopravník 
5. Zásobník balených minci 

Obr. 16 Druhý variant riešenia 
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6. Vozík s mincami SCAN COIN  SC 93400 
7. Kontrola hmotnosti minci PERCONTA  PTC 2 LZB  
8. Kamerová kontrola minci LAUREL Company UN32 [LCC] 
9. Počítačka minci SCAN COIN SC3003 
10. Vertikálny hrebeňový dopravník SCAN COIN SC 93365 
11. Balička minci SCAN COIN BDO 1P2 
12. Schody nad šikmým dopravníkom ST60 
13. Váhová kontrola a štítkovanie BIZERBA GV 7000 

3.2.1 Výhody a nevýhody druhého variantu 
Výhody  

� Hluk sa rozdelí do väčšieho priestoru a nebude inicializovaný iba na jednom 
mieste v miestnosti. 

� Lepší prístup ku baliacemu zariadeniu z dôvodu výmeny baliacej fólie 
a technickej obsluhy. 

� Použitie hrebeňového oceľového pásu. 
� Zväčšenie miesta pomocou zmenšenia šikmého dopravníka so schodmi. 
� Lepšie prenášanie zabalených vreciek do ďalších vozíkov, kvôli zdvíhacej 

plošine a menšie opotrebovanie chrbtice zamestnanca. 
Nevýhody  

� Presun baliaceho zariadenia so schodmi, ktoré má pod sebou zabudované 
hlavné rozvody celej dopravníkovej linky. 

3.3  Tretí variant riešenia  
Tretí variant dopravníkovej linky je vykreslený na obrázku nižšie. V tomto variante 
môžeme vidieť, že presun sa týkal iba pracovných zariadení na kontrolu materiálu, 
kamerového systému na kontrolu poškodenia a vertikálneho hrebeňového dopravníka 
s vozíkom na mince. Pracoviska sú umiestnené oproti sebe, čo umožňuje použitie iba 
jednej násypky a nie je potrebné použiť iný dopravník ako vertikálno-horizontálny 
dopravník s predĺženým ramenom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 17 Tretí variant riešenia 

3.3 

3.2.1 
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Popis položiek: 

1. Vozík pre mince SCAN COIN  SC 93400 
2. Vertikálny hrebeňový dopravník SCAN COIN SC 93365 
3. Kontrola hmotnosti minci PERCONTA  PTC 2 LZB  
4. Kamerová kontrola minci LAUREL Company UN32 [LCC] 
5. Počítačka minci SCAN COIN SC3003 
6. Zásobník 
7. Vertikálno-horizontálny dopravník  
8. Balička minci SCAN COIN BDO 1P2 
9. Schody nad šikmým dopravníkom ST60 
10. Šikmý dopravník  
11. Váhová kontrola a štítkovanie BIZERBA GV 7000 
12. Zásobník balených minci 

3.3.1 Výhody a nevýhody tretej varianty 
Výhody  

� Neposúva sa baliace zariadenie, ktorá má pod sebou zabudované hlavné 
rozvody celej dopravníkovej linky. 

� Hluk sa rozdelí do väčšieho priestoru a nebude inicializovaný iba na jednom 
mieste v miestnosti. 

� Lepší prístup ku baliacemu zariadeniu z dôvodu výmeny baliacej fólie 
a technickej obsluhe. 

� Použitie hrebeňového oceľového pásu namiesto gumeného. 
Nevýhody  

� Zaberá rovnaký priestor ako súčasný stav. 

3.4  Výber varianty 
Vzhľadom k už uvedeným výhodám a nevýhodám všetkých variant som vybral 
druhý variant.  
V prvom variante je hlavná nevýhoda prístup k výmene fólie v baliacom zariadení, 
čo je dôvod prečo tento variant odmietnuť. Tretí variant zaberá rovnaký priestor ako 
terajší stav dopravníkovej linky, čo je nežiaduce. V druhom variante, aj keď je 
nevýhodou presun baliaceho zariadenia, tak s touto nevýhodou sa bude počítať až pri 
prerábaní terajšieho stavu dopravníka na nový. Zároveň nie je to až taká veľká 
nevýhoda, ako je priestor pred baliacim zariadením alebo veľkosť zaberaného 
priestoru v miestnosti.   
 
  

 

 



 

strana 

31 

Výsledné konštrukčné riešenie 

4 VÝSLEDNÉ KONŠTRUK ČNÉ RIEŠENIE 
Po stanovení výberu variantu je následne potrebné stanoviť výberové konanie, ktoré 
sa bude týkať objednávky horizontálneho dopravníka s násypkou, šikmého 
dopravníka, zásobníka balených minci a samotného premiestnenia strojov 
v miestnosti. Celá štruktúra výberového konania na výber dodávateľa verejnej 
zákazky je priložená v prílohe: Poptávka České národní banky na výběr dodavatele 
veřejné zakázky. 

4.1  Predmet výberového riadenia 
a) Demontáž stávajúceho dopravníkového systému a jeho ekologická likvidácia. 
b) Inštalácia nových dopravníkov a zariadení v novo navrhnutom variante. 
c) Prevedenie revízie elektroinštalácie. 
d) Spracovanie nákresu skutočného usporiadania po inštalácií. 

4.2  Dodávka výberového riadenia 
a) Jeden kus vertikálneho dopravníka 1, ktorý dopravuje mince z vozíka 6 do 

zariadenia na kontrolu hmotnosti minci 7. Kapacita dopravníka je 2 500 
minci za minútu, prepravované mince sú bližšie popísané v kapitole 1.2. 
Základné špecifikácie minci braných v linke . 

b) Jeden kus dopravníku s vertikálnou a horizontálnou dopravou 2 a jeho 
zásobník 3, ktorým sa dopravujú mince k baličke 11. Kapacita dopravníka je 
1 200 minci za minútu. 

c) Jeden kus šikmého dopravníka 4 medzi baličkou 11 a váhou 13, ktorá slúži 
k preprave minci balených do plastových vreciek. Hmotnosť balíčkov je od 1 
až 5 kg, kapacita 5 balíčkov za minútu. 

d) Jeden kus zásobníka balených minci 5 zo zdvíhacím dnom do výšky stolu. 
Obsahujúci kapacitu 200 litrov. 

4.3  Všeobecné požiadavky výberového riadenia 
a) Hlučnosť zariadení musí spĺňať ustanovenia, ktoré sú podrobnejšie popísane 

v kapitole 2.2 Základné požiadavky na hluk a bezpečnosť. 
b) Prevádzka dopravníkov je plynulá, jednotlivé zariadenia sa zapínajú 

a vypínajú samostatne. 
c) Prevádzka musí byť bezporuchová, jednotlivé mince nemôžu v dopravníkoch 

uviaznuť ani zapadnúť. 
d) Pri manipulácií so zabalenými mincami nesmie dôjsť k porušeniu obalu. 
e) Skúšobná prevádzka v rozsahu cca 3 dní za prítomnosti technika zhotoviteľa. 
f) Záručné podmienky: záruka 2 roky. Náhradné diely bude dodávateľ 

poskytovať najmenej po dobu 10 rokov od dodania. 

4.4  Špecifikácia premetu plnenia 
Celé znenie Špecifikácie predmetu je vypracované v prílohe: Specifikace předmětu 
plnění. 

4.4.1 Pracovný popis novej výrobnej linky 
Vozíky s mincami 6 sa privezú a pripevnia k vertikálnym dopravníkom 1 a 10. 
Odtiaľ mince sú prevážané do zariadenia na kontrolu hmotnosti 7 a do zariadenia na 
vizuálnu kontrolu 8. S tohto priestoru prejdú cez počítačku minci 9 do zásobníka, kde 
sa stretnú mince z pravej a ľavej vetvy. Mince sú pomocou vertikálno-horizontálneho 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.4.1 
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dopravníka 2 nasypané do ďalšej počítačky minci 9, ktorá slúži ako kontrola presunu 
minci cez dopravník a tiež na záznam minci, ktoré sú zabalené do plastových 
vreciek.  Po zabalení v baličke 11 do určených balení sú mince presunuté pomocou 
šikmého dopravníka 4 na váhovú kontrolu a štítkovanie 13 baličkou. Balíky, ktoré 
nevyhovujú budú na šikmej ploche zariadenia vyradené do priestoru vyhradeného 
v zásobníku balených minci 5 tie mince, ktoré spĺňajú normu a sú zabalené správne 
sa presunú do druhej časti zásobníku balených minci 5. Zásobník balených minci 5 
sa po naplnení odsunie od váhy na kontrolu a štítkovanie 13. Aktivuje sa zdvihová 
plošina zadnej časti zásobníka balených minci so správnymi plastovými vrecúškami 
a vyzdvihne plastové vrecúška do výšky asi 70 cm od zeme. Následne budú 
presunuté do vozíka na odvoz z pracovnej haly na triedenie minci.  

4.4.2 Popis objednávaných strojov 
 
4.4.2.1 Vertikálny dopravník 
Dopravník musí byť pripevnený k podlahe na pevno a vyrobený z nerezového 
materiálu. Musí byť opatrený núdzovým vypínačom pre núdzové vypnutie stroja ako 
aj poistkou pripevnenia vozíku s mincami. Mince musia byť vyvezené do výšky cca 
1,4 metra nad podlahou haly. Dopravník musí byť zaistený proti uviaznutiu minciam 
nominálnych hodnôt uvedených v kapitole 1.2. Základné špecifikácie minci braných 
v linke. Rýchlosť dopravníka musí byť minimálne 600 minci za minútu. 
   
4.4.2.2 Vertikálno-horizontálny dopravník 
Dopravník bude pevne pripevnený k podlahe haly a vyrobený z nerezového 
materiálu. Bude opatrený núdzovým vypínačom pre prípadné odstavenie. 
Prevádzková rýchlosť dopravníka musí byť väčšia ako 1 200 minci za minútu. Mince 
musia byť vyzdvihnuté do výšky cca 1,9 metra nad podlahou haly a následne 
presunuté do vzdialenosti cca 1,5 metra. V dopravníku nesmú uviaznuť žiadne mince 
nominálnych hodnôt uvedených v kapitole 1.2. Základné špecifikácie minci braných 
v linke.  
 
4.4.2.3 Zásobník 
Zaradenie bude pripojené k vertikálno-horizontálnemu dopravníku. Objem zásobníka 
musí byť minimálne 100 litrov. Zariadenie môže byť fixne pripevnené k vertikálno-
horizontálnemu dopravníku. Zariadenie by malo byť vyrobené z nerezového 
materiálu. 
 
4.4.2.4 Šikmý dopravník 
Šikmý dopravník musí byť pripevnený k podlahe. Musí spĺňať výškový rozdiel ako 
terajší šikmý dopravník v súčasnej dopravníkovej linke. Zmenený rozmer je iba 
dĺžka, ktorá nesmie presiahnuť hodnotu 1,5 metra od schodiska. Maximálna váha 
prevážaného tovaru bude cca 5 kg na plastové vrecúško. Rýchlosť pásu musí byť cca 
dva vrecúška za minútu. 
 
4.4.2.5 Zásobník balených minci  
Zásobník sa musí skladať z dvoch časti. Predná časť je umiestnená pod šikmou 
plochou zariadenia na váhovú kontrolu a štítkovanie, do ktorého padajú vrecúška 
nesplňujúce toleranciu hmotnosti. Maximálna výška tejto časti by mala byť 67 
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centimetrov. Do zadnej časti zásobníka padajú vrecúška so správnymi hmotnosťami. 
Objem tejto časti by mal činiť cca 200 litrov. Táto časť zásobníka by sa mala vedieť 
vyzdvihnúť do výšky cca 70 centimetrov. Maximálna hmotnosť zdvíhaného závažia 
by mala byť cca 50 vreciek po 5 kg čo činí cca 250kg. Zásobník musí byť opatrený 
kolieskami pre umožnenie presunu zásobníka.   
 

4.5  3D model dopravníkovej linky a výkresová dokumentácia 
3D model a výkresová dokumentácia pomôže pri rýchlejšom objasnení problému 
a pohľad na vybraný variant. Nový návrh linky je priložený v prílohe 1.5: Nová 
dispozice linky na třídění minci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Výsledná vizualizácia navrhnutého dopravníkového systému 
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Popis položiek: 

1. Vertikálny dopravník  
2. Vertikálno-horizontálny dopravník  
3. Zásobník 
4. Šikmý dopravník 
5. Zásobník balených minci 
6. Vozík pre mince SCAN COIN  SC 93400 
7. Kontrola hmotnosti minci PERCONTA  PTC 2 LZB  
8. Kamerová kontrola minci LAUREL Company UN32 [LCC] 
9. Počítačka minci SCAN COIN SC3003 
10. Vertikálny hrebeňový dopravník SCAN COIN SC 93365 
11. Balička minci SCAN COIN BDO 1P2 
12. Schody nad šikmým dopravníkom ST60 
13. Váhová kontrola a štítkovanie BIZERBA GV 7000 

 

Obr. 19 Výsledný popis jednotlivých položiek 
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5 DISKUSIA 
Návrhy dopravníkovej linky boli posudzované s konštrukčného hľadiska zo 
zamestnancami pobočky z Českej národnej banky v Brne. Zároveň vybraný variant 
bol schválení zamestnancami banky. Možným zlepšením vidím v lepšom pohlcovaní 
hluku stenami. V súčasná pracovná miestnosť s dopravníkovou linkou je iba 
omietnutá a vymaľovaná, mohla by sa zabezpečiť materiálom na lepšie pohlcovanie 
hluku. Tento materiál by mohol teda znížiť hlučnosť v miestnosti, čo je v tejto 
výrobnej linke problém, ale v tejto fáze sa návrh tejto varianty nekonal.   
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6 ZÁVER 
Zadané parametre a ciele výroby boli dodržané s použitím čo najjednoduchšieho 
riešenia, pri zlepšení efektivity a zväčšenia priestoru v miestnosti. Ako aj zo strany 
montáže, tak aj z ohľadom na najlacnejšie prevedenie. Tieto nároky sa vo mnohých 
smeroch vylučujú, ale hodnotím, že nakoniec vyšiel z toho dobrý kompromis 
zohľadňujúci  všetky tieto podmienky.  
Česká národná banka dala cenový rozsah tomuto projektu do 1 000 000 Kč. Tento 
finanční limit musí byť dodržaný a z môjho uhlu pohľadu boli tieto peniaze využité, 
tak efektívne a správne, ako to len bolo možné. 
Táto bakalárska práca bola  náročná hlavne v tom, že pred podaním výberového 
riadenia muselo byť vytvorených veľa možných návrhov a konzultácií, aby bol 
výsledný variant správny a efektívny. 
Do budúcna bude podľa môjho názoru potrebné zlepšiť proti hlukové opatrenie stien. 
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