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Abstrakt 

Projekt zpracovává návrh polyfunkčního domu – sportovního centra pro sportovní využití. 

Polyfunkční dům je situován ve městě Česká Skalice a jeho kapacita je asi 140 lidí. V budově 

jsou tyto prostory: 2 squashová hřiště, místnost pro masáže, občerstvení, fitness místnosti, 

boulderová stěna, prodejna sportovních potřeb. V areálu pozemku jsou také tenisové kurty. 

Z architektonického hlediska budova působí jako prolomení pravého úhlu. Dokumentace je 

zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 
 

Klíčová slova 

polyfunkční, centrum, sport, squash, masáž, fitness, bouldering, tenisový kurt 

  

  

Abstract 
The project design processes multifunctional building - a sports center for sports. 
Multifunctional building is situated in Česká Skalice and its capacity is about 140 people. In 
building are these spaces: 2 squash courts, massage room, snacks, fitness rooms, boulder 
wall, sporting goods store. In the area of property are also situated tennis courts. From an 
architectural point of view the building acts as a breaking right angle. Documentation is 
prepared in the range of documentation for construction. 
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Obsahem projektové dokumentace jsou tyto náležitosti: 

- Složka A – listinná forma VŠKP 

- Složka B – studie polyfunkčního objektu, přiložené výpočty 

- Složka C – výkresová dokumentace  

- Průvodní a souhrnná technická zpráva 

- Požárně bezpečnostní řešení objektu 
 



ÚVOD: 

 

Projekt zpracovává návrh polyfunkčního domu – sportovního centra pro sportovní využití. 

Polyfunkční dům je situován ve městě Česká Skalice a jeho kapacita je asi 140 lidí. V budově 

jsou tyto prostory: 2 squashová hřiště, místnost pro masáže, občerstvení, fitness místnosti, 

boulderová stěna, prodejna sportovních potřeb. V areálu pozemku jsou také tenisové kurty. 

Z architektonického hlediska budova působí jako prolomení pravého úhlu. Dokumentace je 

zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 
 



 
 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBSAH: 

 
a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

b.1) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
b.2) Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
b.3) Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 

d.1)  Vytyčení objektu 
d.2)  Hrubé terénní úpravy 
d.3) Základy 
d.4) Svislé nosné konstrukce 
d.4.1) Zdivo 
d.5) Zastřešení 
d.6) Hydroizolace, parozábrany 
d.7) Tepelné a zvukové izolace 
d.7.1) Obvodové stěny 
d.7.2) Střecha 
d.7.3) Podlaha 
d.8) Podlahy, sokly 
d.9) Výplně otvorů 
d.10) Vnitřní povrchy 
d.11) Vnější povrchy 
d.11.1) Stěny 
d.11.2) Sokl 
d.11.3) Střecha 
d.11.4) Vnější podlahy, okapní chodník 
d.12) Zámečnické konstrukce 
d.13) Klempířské výrobky 
d.14) Natěračské a malířské práce 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 
h) Dopraní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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RADEK MATOUŠEK 

a) Účel objektu 

 
Tato technická zpráva se zabývá především hlavním stavebním objektem a to „SO 01 – Polyfunkční dům“ 
a „SO 08 – Tenisové kurty“. 

Pozemek pro stavbu polyfunkčního domu se nachází v centru města Jaroměř v blízkosti 
historického jádra. Na pozemek areálu je příjezd po místní komunikaci od centra obce Jaroměř, tato 
příjezdová komunikace je jednosměrná.  

Objektu polyfunkčního domu je třípodlažní s částečným podsklepením. 
Hlavními stavebními objekty jsou tedy polyfunkční dům a tenisové kurty. 
Objekt je navržen pro sportovní a rekeační využití a to i pro tělesně hendikepované obyvatele. 
 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

b.1) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 
Vzhled hlavního objektu vychází z polygonu pozemku a částečně kopíruje jeho tvar. Barevné 

řešení fasády je částečně v odstínu šedé RAL 9006, cihlové RAL 2002 a část provětrávané fasády je 
z cementotřískových desek odstínu RAL 9006 – šedé o rozměrech 1200 x 600mm 

Střecha je řešena částečně jako plochá s volným přesahem a odvodněním do žlabu a částečně 
s odvodněním vedeným uvnitř dispozice. Vstup do budovy je ze severní strany a do prodejny ze 
severozápadu. Po obvodu objektu vznikne okapový chodníček z betonové dlažby. 

Objekt zpevněné asfaltobetonové plochy bude ze tří stran ohraničen betonovými obrubníky. 
 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 
V rámci konečných terénních úprav bude nutné provést dorovnání některých partií pozemku 

vhodnými násypy a zářezy a to především v místech odvodňovacího břehu, který bude pokryt ve svahu 
zatravňovací dlažbou. Zbývající nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem.  
 

b.3) Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

 
V objektu se předpokládá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a budova je 

přizpůsovena těmto poměrům dle vyhlášky 369/2001 Sb. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Základní statistické údaje stavby: 

 

Popis  Kapacita 

NAVRHOVANÉ OBJEKTY 

Zastavěná plocha (SO 01) 
- polyfunkční dům 

 

 867 m
2 

Obestavěný prostor (SO 01) 
- polyfunkční dům   7555 m

3
 

Nové zpevněné plochy (SO03) 
 - asfaltobeton 
             -            zámková dlažba     

 
 349 m

2 

 
706 m

2
 

 
 Vzhledem k vytápění a oslunění objektu je řešena orientace ke světovým stranám. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
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RADEK MATOUŠEK 

Hlavním stavebním objektem předkládané dokumentace je třípodlažní objekt polyfunkčního domu 
a tenisové kurty. 

 

d.1) Vytyčení objektu 

 
Výškově je území rovinaté, podlaha 1NP se nachází v nadmořské výšce 292,15 m n. m. 

výškového systému Bpv. 
 
Pro polohové a výškové vytyčení stavebních objektů a konstrukcí bude využito stávající výškové 

osazení do geodetického podkladu. Výšková kóta 0,000m = čistá podlaha objektu SO01 je vztažena 
k nadmořské výšce a stanovena na úroveň 292,15 m (Bpv).  

 
 Kompletní vytyčení musí provést oprávněný geodet (právnická nebo fyzická osoba) a předat jej 
stavbě protokolárním způsobem. Celé vytyčení stavby, tj. jak polohové, tak i výškové bude na staveništi 
odpovídajícím způsobem zafixováno a zastabilizováno. 

 
d.2) Hrubé terénní úpravy 

 
Hlavní terénní úpravy budou obsahovat sejmutí ornice podél obvodu uvažovaných objektů 

skladovací haly a zpevněné plochy v průměrné tloušťce 100 -150 mm na ploše 950 m
2
, což činí celkem 

95-143 m
3
. Vytěžená ornice bude uskladněna na pozemku investora a následně použita ke konečným 

terénním a sadovým úpravám. Část objemu bude použita k vyrovnání terénních úprav okolo nově 
vzniklých objektů a zbytek objemu bude rovnoměrně rozprostřen na zbývající ploše pozemku stavebníka. 

Dále budou následovat hrubé terénní úpravy (HTÚ), jejichž niveleta je dána spodní úrovní 
konstrukčních skladeb zpevněných ploch. Další terénní úpravy budou spočívat ve vyhloubení jam pro 
základové pasy. Další zemní práce v rámci HTÚ budou spočívat v provedení hutněných násypů, 
navazujících na provedené základové konstrukce a stávající okolní terén. Vytěžená zemina v rámci HTÚ 
bude dočasně uskladněna na pozemcích stavebníka a následně použita v rámci areálových terénních 
úprav. Zbývající zemina bude uložena na skládku. 
 

d.3) Základy 

 
 Založení objektu bude provedeno základovými pasy na kterou bude vybetonována podkladní 
betonová deska s výztuží z kari sítí. Přitížení od zeminy bude řešeno v části podsklepení tvarovkami 
ztraceného bednění prolévanými betonem s podélným i příčným vyztužením. 
 

d.4) Svislé nosné konstrukce 

 
d.4.1) Zdivo 
 

Svislé nosné obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Porotherm tl. 400mm s tepelnou 
izolaci tl. 100mm z minerální vlny. Vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 
a 400mm. 

Nenosné kontrukce zdiva jsou z tvárnic porotherm 140 a porotherm 200. 
 

d.5) Zastřešení 

 
 Střecha je řešena částečně jako plochá s volným přesahem a odvodněním do žlabu a částečně 
s odvodněním vedeným uvnitř dispozice. Konstrukce střechy je z hydroizolačního souvrství, které chrání 
tepelnou izolaci z EPS před povětrnostními vlivy. 

 
d.6) Hydroizolace, parozábrany 

 
 Hydroizolace spodní stavby jsou z hlediska hydroizolačního dimenzovány na zemní vlhkost, 
z hlediska radonové ochrany na nízké radonové riziko. Svislá izolace je tvořena souvrstvím z dvou SBS 
asfaltových modifikovaných pásů napojených koutovým spojem na vodorovnou izolaci spodní stavby. 
Izolace střešního souvrství je řešena ze dvou SBS asfaltových modifikovaných pásů. 
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RADEK MATOUŠEK 

d.7) Tepelné a zvukové izolace 

 
 Fasáda obektu bude zateplena izolací z minerální vlny tl. 100mm, lambda= 0,034 W/m.K po 
celém obvodě. Tepelná izolace podlahy na zemině bude z EPS 150Z tl. 120mm, lambda= 0,037 W/m.K. 
Střecha bude zateplena izolací z EPS 100S tl. 240-340mm. 
 
d.8) Podlahy, sokly 

 
 Větší část podlahy zaujímá podlaha z anhydritového potěru s hlazenou úpravou, poté keramická 
dlažba a v části squashových hřišť bude použita nášlapná vrstva z dubových palubek. 
 Sokl objektu je z mrazuvzdorného keramického obkladu. 

 
d.9) Výplně otvorů 

 
 Výplně otvorů jsou tvořeny z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem a zasklením 
s Uw=1,4 W/m2.K 

 
d.10) Vnitřní povrchy 

 
 Vnitřní povrchy jsou tvořeny finální štukovou omítkou. 

 
 

d.11) Vnější povrchy 

 
d.11.1) Stěny  

Barevné řešení fasády je částečně v odstínu šedé RAL 9006, cihlové RAL 2002 a část 
provětrávané fasády je z cementotřískových desek odstínu RAL 9006 – šedé o rozměrech 1200 x 600mm 

 
d.11.2) Sokl 
 Sokl objektu je z mrazuvzdorného keramického obkladu v odstínu barvy RAL 9006 
 

 
d.11.3) Střecha 
 Vnější povrch střechy je v odstínu RAL 9006. 

 
d.11.4) Vnější podlahy, okapní chodníčky 
 Asfaltobetonová zpevněná plocha pro parkovací stání bude vyspádována směrem k nově 
zřízeným uličním vpustím a přes lapač lehkých olejů (SO 10) bude odtok této vody veden do jednotné 
kanalizace. Plocha této zpevněné plochy bude 349m

2
. Přístup k této ploše bude ze stávající místní 

komunikace. Ostatní zpevněné plochy budou z betonové dlažby lemované obrubníky. Jejich celková 

plocha je uvažována celkem 706m². 
Okapový chodník bude z betonových dlažebních tvarovek o rozměrech 500x500mm barvy šedé. 

 
d.12) Zámečnické konstrukce 

 
 Veškeré zámečnické prvky budou ocelové, žárově zinkované s práškovým lakováním komaxitem 
v barvě RAL 7015 slate gray. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové dokumentace – výpis 
zámečnických prvků. 

 
d.13) Klempířské výrobky 

 
 Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle příslušné klempířské normy. Prvky budou 
provedeny z ocelového plechu žárově zinkovaného v odstínu RAL 9006. 

 
d.14) Natěračské a malířské práce 

 
Úprava jednotlivých povrchů vnitřních konstrukcí bude ve výmalbě bílou barvou. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

 
 Tepelně technické vlastnosti jsou budou popsány v samostatné složce – Tepelně technické 
vlastnosti. 

 

f) Způsob založení objektu 

  
Založení objektu bude provedeno základovými pasy na kterou bude vybetonována podkladní 

betonová deska s výztuží z kari sítí. Přitížení od zeminy bude řešeno v části podsklepení tvarovkami 
ztraceného bednění prolévanými betonem s podélným i příčným vyztužením. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

 
Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není 

navrhována žádná ochrana okolí stavby. 
Z hlediska hlukových vlivů na obyvatele jsou projektanty předepsána taková zařízení a opatření, 

která zajistí, že předpokládaný provoz objektu v žádném případě nepovede k překročení platných 
hlukových limitů v dané lokalitě. 

 

h) Dopravní řešení 

 
Přístup (příjezd) k pozemku bude ze stávající zpevněné místní komunikace p.č 4121/1 ze severní 

strany. 
Stávající dopravní infrastruktura umožňuje bezpečný příjezd a manipulaci stavební techniky a 

stavebního materiálu. Totéž platí i pro příjezd požární techniky. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 
Radon 

Měření radonového indexu pozemku bylo provedeno. Ve skladbě podlah na terénu je uvažováno 
s hydroizolací splňující požadavky na nízké radonové riziko. 

 
Agresivní spodní vody 
Agresivní spodní vody se nevyskytují. 
 
Seizmicita 
Pozemek leží mimo oblast seismicity.  
 
Poddolování 

V dotčené lokalitě se nevyskytuje žádné poddolované území. Staveniště tedy není žádným 
poddolováním postiženo. 

 
Sesuvy půdy 

Nepředpokládají se. 
 
 
 
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Zdrojem hluku bude v době výstavby montážní technika a automobilová doprava zajišťující 
převoz materiálu. Z vlastního provozu skladovací haly bude hluk vznikat pouze v rámci zvedací pojízdné 
techniky. Tento hluk nebude mít žádný vliv na obyvatele ve vzdálené zástavbě. 

 
Povodně 

V blízkosti objektu se nachází vodní tok, objekt je mimo záplavová území. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Stavba je ve všech jejích dílčích částech navržena v souladu s příslušnými obecnými technickými 

požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na 
výstavbu, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb. Novelizované vyhláškou č. 502/2006 a dále 
vyhláškou č. 369/2001 Sb. Novelizované vyhláškou č. 492/2006 Sb. 

Základní požadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto: 

 mechanická odolnost a stabilita 

 požární bezpečnost 

 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 ochrana proti hluku 

 bezpečnost při užívání 

 úspora energie a ochrana tepla. 
Stavba je technicky řešena tak, že je zohledněno splnění všech těchto požadavků. Výše jmenovaná 

vyhláška pak cílí na celou řadu technických norem, ze kterých přebírá tzv. normové hodnoty či 
požadavky, čímž je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při projektování použít. Tímto 
způsobem a podle uvedených předpisů zpracovatel postupoval při vyhotovení dokumentace. 

 
Dalšími použitými podklady jsou: 
ČSN 73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí, změna 3 
ČSN EN 1991-1-3  Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
ČSN 73 0540+Z1 Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky 
ČSN 73 0580   Denní osvětlení budov – část 1: základní požadavky 
ČSN 73 0600  Hydroizolace staveb 
ČSN 73 1001  Zakládání staveb 
ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1901  Navrhování střech 
ČSN 73 2320  Provádění zděných konstrukcí 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 3050  Zemné práce 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610  Klempiarské práce stavebné 
ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505  Podlahy, společná ustanovení 
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 
 
 

 
 
Vypracoval: Bc. Radek Matoušek 
Vytvořeno: 21.12.2012      
  
 



ZÁVĚR: 

Důvodem volby zadání diplomové práce se stala možnost využití volného pozemku v dříve 

průmyslové oblasti města Jaroměř. Postupně  v této oblasti začal průmysl upadat a oblast se stala 

klidnou. Volba polyfunkčního domu se sportovním využitím a zaměřením na tenisové a squashové 

kurty je vhodným doplněním sportovních aktivit v rámci města Jaroměr. Přístup do budovy je řešen 

pro bezbariérové využití. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 
Studie dispozičního řešení, mapové podklady včetně informací o stávajících inženýrských sítích a 

hydrogeologických poměrech. Stavební zákon č.183/2006 Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., 

Vyhláška 268/2009 Sb.,Vyhláška 398/2009 Sb.,  

ČSN 73 0540 Tepelná technika budov  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 4130 Schodiště, šikmé rampy  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  

Ostatní související platné normy a předpisy  
 
www.wienerberger.cz 
www.isover.cz 
www.cetris.cz 
www.dektrade.cz 
www.ferona.cz 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.cetris.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.ferona.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

 

#HR - #hranný 

asf. – asfaltový(á) 

Bpv – Baltský výškový systém po vyrovnání 

C16/20 – pevnostní třída betonu 

ČSN – česká technická norma 

dl. – délka 

DN – velikost vnitřního průměru kruhového otvoru 

EPS – expandovaný polystyren 

kg – kilogram 

ker. – keramický(á) 

lambda [W/m.K] – součinitel tepelné vodivosti 

m – metr 

mm – milimetr 

m n.m. – metrů nad mořem 

mí [-] – faktor difúzního odporu 

min. – minerální 

P+D – pero a drážka 

PE - polyetylen 

tl. - tloušťka 
TI – tepelná izolace 

VC – vápenocementová(ý) 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB - železobeton 



SEZNAM PŘÍLOH: 

 

- Složka A – listinná forma VŠKP 

- Složka B – přípravné a studijní práce -textová část 

-výkresová část 

- Složka C – výkresová dokumentace   -textová část 

-výkresová část 

- Průvodní a souhrnná technická zpráva 

- Požárně bezpečnostní řešení objektu 
 



PŘÍLOHY:

SLOŽKA A ‐ TEXTOVÁ ČÁST VŠKP: TITULNÍ LIST

ZADÁNÍ VŠKP

ABSTRAKT + KLÍČOVÁ SLOVA

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP

PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE

PODĚKOVÁNÍ

OBSAH

ÚVOD

VLASTNÍ TEXT PRÁCE

ZÁVĚR

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHY

SLOŽKA B TEXTOVÁ ČÁST: ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

TEPELNĚ‐VLHKOSTNÍ POSOUZENÍ KCÍ

VÝPOČET NÁVRHU SCHODIŠTĚ

VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PASŮ

VÝPOČET ZÁKLADŮ ‐ ZATÍŽENÍ

VÝKRESOVÁ ČÁST: S1 ‐ ŘEZ A‐A

S2 ‐ 1PP

S3 ‐ 1NP

S4 ‐ 2NP

S5 ‐ POHLEDY

SLOŽKA C TEXTOVÁ ČÁST: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TEPELNĚ VLHKOSTNÍ BILANCE ‐ PLOCHY

VÝKRESOVÁ ČÁST: 01 ‐ SITUACE

02 ‐ ZÁKLADY

03 ‐ PŮDORYS 1PP

04 ‐ PŮDORYS 1NP

05 ‐ PŮDORYS 2NP

06 ‐ ŘEZ A‐A

07 ‐ ŘEZ B‐B

08 ‐ STROP 1PP

09 ‐ STROP 1NP

10 ‐ STROP 2NP

11 ‐ STŘECHA

12 ‐ POHLEDY S,J

13 ‐ POHLEDY V,Z

14 ‐ DETAIL A

15 ‐ DETAIL B

16 ‐ DETAIL C

17 ‐ DETAIL D

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

VÝPIS VÝPLNÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 1 ‐ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ‐ 1PP

2 ‐ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ‐ 1NP

3 ‐ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ‐ 2NP

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY
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