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Úvod 
 

Ahoj holky a kluci! 

To jsme zase my, Jana a Jan, neslyšící dvojčata. Jsme jen o několik let starší. Bude nám 19 let 

a studujeme na střední škole. Od naší puberty se stalo mnoho věcí. 
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Jak začít? 
 

Mám přítele, chodím s ním od šestnácti let a před rokem jsme měli první milování 

(sex/pohlavní styk/soulož). 

Jak se to stalo? Od Žanety jsem věděla, že nemám spěchat. V kolika letech je vhodné mít 

první sex? 

 

Jednoduchá odpověď neexistuje. Podle psychologů 

normální začít se sexem několik let po pubertě, nejlépe 

mezi 16. a 25. rokem. Začínat se sexem dříve je opravdu 

nebezpečné, protože může dojít k psychologickému 

zafixování sexu jako tělesnému prožitku bez lásky, ale 

láska je důležitá. 

 

Podle sexuologického průzkumu je průměrný věk, kdy mají muži i ženy první milování, 18 let. 

Američané začínají s milováním dříve, už v 16 letech. Rozvážní Číňané čekají až do 22 let. Je 

důležité nespěchat, nestresovat se, nebát se, nevěřit pověrám, neřídit se statistikami ani 

okolím, nebo kamarády. Když měl někdo sex dříve (třeba v 16), neznamená to, že já musím 

také. Je důležité nenechat si ujít možná 

nejkrásnější chvíle a nebýt zklamaná prvním 

neúspěchem.  

Nejvíce se před svou „velkou nocí“ bojíme 

bolesti. Bojíme se také toho, že nebudeme 

vědět, co a jak. Muži se bojí, že selžou, že 

u nich dojde k rychlé ejakulaci a nedokážou 

ženu uspokojit. Pokud k partnerovi 

opravdu cítíme lásku, není se čeho bát! 

Příroda, cit a touha nám vše poradí. 
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Necking a petting 
 

Na začátek erotického a sexuálního života se doporučuje tzv. necking a petting.  

Je to maximální použití rukou 

při uspokojování partnera. To 

je vhodná metoda sexu pro 

mladistvé. Necking označuje 

laskání na hrudi a petting 

laskání ve spodních partiích. 

Ruka je velice citlivá a pro 

první seznámení partnerovým 

tělem je nejlepší.  

 

Chlapci se mohou tímto způsobem pečlivě seznámit s celým ženským tělem, oběma to 

způsobuje potěšení a vzrušení.  
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Erotogenní zóny 

 

Ženy mají mnoho erotogenních zón (to jsou místa, na kterých je nám dotyk velmi příjemný 

a vzrušuje nás). Jsou to například prsní bradavky, klitoris (poštěváček - část zevních ženských 

pohlavních orgánů tvarem připomínající fazolku), ušní lalůčky, vnitřní strana stehen a další 

různá místa na těle. 
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První milování 
 

To byly naše začátky. Chodili jsme s Kubou, to je ten můj přítel, na procházky, líbali jsme se, 

objímali, osahávali. Bylo nám to moc příjemné, ale postupem času jsme zjišťovali, že oba 

bychom chtěli ještě více. Já jsem se trochu obávala, protože jsem se dozvěděla, že první 

pohlavní styk bolí, protože se musí protrhnout panenská blána (deflorace).  

 

Pohlavní styk je většinou velmi příjemný. 

Obvykle je před pohlavním stykem 

milostná předehra, která navodí 

sexuální vzrušení partnerů, muže a ženy. 

Předehra způsobí erekci (ztopoření 

penisu) a přirozenou lubrikaci (zvlhčení) 

pochvy ženy. Ztopořený penis poté muž 

vsune do pochvy a oba partneři se dále dotýkají až k dosažení ejakulace a orgasmu.  

Pro oplodnění ženy není důležité dosažení orgasmu.  

Pro oplodnění vajíčka stačí pouze výron semene do pochvy a potom úspěšné spojení spermie 

s vajíčkem v děloze. Běžná doba samotného styku je asi 3 – 7 minut. 

 

Dívka by si měla k prvnímu pohlavnímu styku vybrat muže, kterého zná, miluje ho a věří mu. 

Měla by se mu svěřit se svými obavami a muž by měl být jemný a šetrný. Nejlepší je využít 

zkušenosti s pettingem, pokusit se dívku co nejvíce vzrušit a pomocí prstů blanku šetrně 

rozšiřovat. Dívka by měla být nejlépe v misionářské poloze (vleže na zádech) a pokrčit nohy 

v kolenou.  
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Co se děje při milování? V mozku se uvolňuje serotin – hormon štěstí, který vyvolává 

spokojenost a dobrou náladu, zrychluje se dech, zvyšuje se krevní tlak a tep. Ženám se 

zvětšují prsa a tuhnou bradavky, erotogenní 

zóny se prokrvují a vzrušení narůstá. Muž má 

zrychlený krátký dech, jeho penis je ztopořený 

a připravený. Při pohlavním styku dochází ke 

vsunutí penisu do pochvy a následným 

pohybům směrem dovnitř a ven. 

 

 

 

 

 

 

 

A pak to přišlo. Zůstali jsme s Kubou sami doma, začali jsme se líbat, hladit, navzájem jsme se 

laskali a vzrušovali se, až došlo i k samotnému styku. Kuba na mě byl moc hodný, šeptal mi 

něžná slovíčka, mně se to líbilo, ale orgasmus (citelné stahy dělohy) jsem neměla. Trochu 

jsem cítila tlak a mírně krvácela, ale nebolelo to.  

 

Druhý den jsem se svěřila Žanetě a ta se zajímala, zda 

jsme použili ochranu a jestli jsem byla u gynekologa.  
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Návštěva u gynekologa 
 

Při sexu jsme použili kondom, ale ráda bych věděla i o jiných možnostech ochrany. Žaneta mi 

slíbila, že mě objedná na gynekologii. Na gynekologii mě prohlédnou a doporučí mi vhodnou 

antikoncepci. 

 

Na gynekologické vyšetření by měla chodit každá žena, která 

souloží (má pohlavní styk). Na vyšetření by měla chodit každá 

žena, i když neužívá žádnou antikoncepci. Dívky od 15 let 

mohou jít na prohlídku samy, pokud mají podepsaný 

informovaný souhlas jednoho z rodičů. Když nemají 

podepsaný souhlas, musí až do 18 let na prohlídku 

v doprovodu jednoho z rodičů.  

 

Na první gynekologické vyšetření je dobré se vhodně 

obléknout. Ideální je sukně nebo dlouhé triko. Před 

vyšetřením si svlékneme v kabince spodní kalhotky a do 

ordinace již vstupujeme pouze v sukni nebo dlouhém triku. 

Anamnéza 
 

Před gynekologickým vyšetřením je anamnéza (vyptávání se gynekologa na to, jak závažné 

nemoci jsou v příbuzenstvu, 

jaké nemoci prodělala dívka 

sama, kdy dostala menstruaci, 

interval menstruace - jak 

často od sebe jednotlivé 

menstruace probíhají, počítá 

se to od prvního dne krvácení 

do posledního dne před 

dalším krvácením, např. 

28 dní), délka trvání 
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menstruace (např. 5 dní)), zda byla dívka někdy těhotná, jak těhotenství skončilo (spontánní 

potrat, umělé přerušení těhotenství, porod) a kdy byla poslední menstruace (tím se myslí 

první den menstruace, která naposled proběhla). 

Gynekologická prohlídka 
 

Gynekologické vyšetření se provádí na gynekologickém vyšetřovacím stole (speciální 

lehátko, na kterém jsou umístěny podpěry pro nohy). Dívka vyleze na tento stůl, lehne si 

a pánev posune směrem až ke spodnímu okraji stolu. Potom skrčí nohy a umístí je na 

podpěry. 

 

Nejdřív se provádí vyšetření  gynekologickým zrcadlem (kovový nebo umělohmotný nástroj, 

který se zavádí do pochvy) a umožňuje tak prohlédnou děložní čípek 

a provést z něj stěry, které se pak hodnotí v laboratoři. 

 Je to důležité z hlediska prevence (předcházení) možného vzniku 

dysplazie (stav čípku, který předchází nádoru děložního čípku, ale sama 

ještě nádorem není). Pokud se tato dysplazie zjistí, není to žádná 

katastrofa. Dá se jednoduše odstranit a dívka se pak dále sleduje na 

preventivních prohlídkách. 
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Poté prohlídka pokračuje pohmatem. Jeden nebo dva prsty má gynekolog v pochvě 

pacientky a druhou rukou poklepává přes břicho. 

Celé vyšetření i s anamnézou trvá zhruba 20 – 30 minut. Vyšetření je velice důležité 

z hlediska prevence.  

Gynekologické potíže 
 

Někdy se mohou i mimo termíny prohlídek objevit různé potíže, kdy žena potřebuje jít ke 

gynekologovi. Nejčastější příčinou bývají vaginální mykózy (výtok z pochvy). 

Nejde o nemoc ohrožující život, ale je to nepříjemné. Když se nemoc neléčí, může se stát 

chronickou (dlouhotrvající).  

Původcem těchto obtíží je většinou kvasinka (houbový 

mikroorganismus), která se přemnoží v pochvě. Objeví se 

bílý až žlutobílý hrudkovitý výtok, spojený s nepříjemným 

pálením a svěděním.  

 

Příčinou této mykózy může být např. nechráněný pohlavní 

styk, souběžné postižení těla infekcemi, koupání, teplé 

počasí, po léčbě antibiotiky, vysoká hladina cukru v krvi, zvýšená vlhkost a teplo (mokré 

plavky, těsné a nevhodné prádlo) apod. 

Vzniklé potíže nepodceňujte a navštivte lékaře včas. 

 

Premenstruační syndrom 
 

Já jsem se první návštěvy u gynekologa nebála, protože mi Žaneta řekla, co mě čeká. 

Vyšetření proběhlo bez stresu (obav). Paní doktorka byla příjemná, 

ptala se mě na menstruaci, její průběh. Svěřila jsem se s tím, že před 

menstruací se cítím neklidná, unavená, mívám více uhříků v obličeji 

a bolí mě prsa. Dozvěděla, že to je asi tzv. premenstruační syndrom. 

 

Premenstruační syndrom jsou potíže, které nastávají v posledním 

týdnu před menstruací. Potíže můžou vypadat různě. Mezi nejčastější patří: deprese, úzkost, 
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podrážděnost, poruchy pozornosti, vztahovačnost, bolesti hlavy, svalů, kloubů, prsů, únava, 

závratě, otoky, plynatost, zhoršení akné, změna kvality vlasů a další. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Příčinu premenstruačního syndromu neznáme, při léčbě pomáhají opatření, jako je: 

pravidelný denní režim, zdravá strava, pravidelné cvičení, vyloučení alkoholu a kofeinu. 

Pokud tato opatření nepomáhají, může pomoci antikoncepce.  
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Antikoncepce 
 

Takto jsme se dostaly na další téma, které jsem potřebovala s paní doktorkou probrat. 

 

Antikoncepční metody je možné rozdělit podle toho, jak časté je nutné myslet na aplikaci 

(používání) antikoncepce. Můžeme metody rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobá antikoncepce 
 

Krátkodobou antikoncepci dále dělíme na ty, které se aplikují denně (pilulky, tabletky) 

a které se nemusí aplikovat každý den, ale např. 1krát týdně (náplasti), 1krát měsíčně 

(vaginální kroužky) nebo 1krát za několik měsíců (injekce). 

 

 Pilulky s obsahem ženských hormonů estrogenu 

a progestinu. Jsou to tabletky, které se užívají každý den 

nejlépe ve stejnou dobu. 

 

 

 Antikoncepční náplast obsahuje estrogen a progestin a aplikuje se 

nalepením na pokožku (zadek, spodní část břicha, rameno…). 

Každý týden se náplast vymění za novou. 

 

 

 

 Vaginální kroužek, který se jednou měsíčně zavádí do vagíny.  

Po 3 týdnech se vyjme, následuje 7denní pauza, kdy se dostavuje 

menstruační krvácení. 

 

 Injekce s obsahem progestinu se aplikují 

jednou za 3 měsíce. 
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Dlouhodobá antikoncepce 
 

Dlouhodobá antikoncepce se dělí na vratné (plodnost se po odstranění antikoncepce vrací) 

a nevratné (je to trvalá záležitost, plodnost se nevrací). 

Vratné metody – po ukončení aplikace dochází k obnovení plodnosti: 

 

 Nitroděložní tělísko s hormonem se zavádí 

do dělohy. Tělísko obsahuje hormon 

progestin, který zahušťuje hlen děložního 

hrdla. Spermie se tak nedostanou k vajíčku 

a nemůže dojít k jejich spojení – oplodnění. 

 

 

 

 

 

 Nitroděložní tělísko bez hormonu se také zavádí do 

dělohy, ale neobsahuje žádné hormony. Obvykle je 

vyrobeno z mědi a také zabraňuje spojení spermie 

s vajíčkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 Podkožní implantáty, které se zavádějí 

pod kůži na těle a postupně vylučují 

hormony. Hormony zabraňují 

otěhotnění. 



 
 

16 
 

Nevratná metoda je tzv. sterilizace (podvázání vejcovodů, který se zabrání průchodu vajíčka 

natrvalo). Sterilizace vede k trvalé ztrátě plodnosti, ale zachovává normální funkci 

pohlavních žláz. 

Tento výkon se provádí pouze ze zdravotních důvodů, např. při těžkém onemocnění srdce, 

plic anebo na základě žádosti u žen, které dosáhly věku 35 let a mají 3 děti a žen nad 40 let. 
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Tolik informací a možností! Je pro mě všechno vhodné? Nemůže se mi nic stát? Paní doktorka 

mi doporučila antikoncepční pilulky. Nebudu mít potom nějaké divné pocity? 

 

Užívání antikoncepčních pilulek je bezproblémové. Dojde k úpravě menstruačního cyklu 

(menstruační kalendář), zlepší se problémy s premenstruačním syndromem a vyčistí se pleť. 

Zavedení spolehlivé antikoncepce může být velká změna v životě ženy. Zmizí strach 

z nežádoucího těhotenství. Nemusí se používat kondomu. Odstraní se bolesti při menstruaci, 

zkrátí a zpravidelní se menstruační krvácení. 
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Pohlavně přenosné nemoci 
 

A co ochrana před pohlavními nemocemi? Vím, že je důležité svého partnera dobře znát, 

nestřídat partnery, vyhnout se náhodnému sexu. 

 

Pohlavní nemoci jsou infekční nemoci, které se přenášejí pohlavním stykem. 

Tady je opravdu nutný kondom, protože pohlavní nemoci jsou velmi závažné choroby. 

Přenášejí se hlavně pohlavním stykem a ne vždy se dají vyléčit. Prevencí je věrnost mezi 

partnery, používání kondomu, dodržování hygienických pravidel. 

AIDS 
 

AIDS (HIV vir).  AIDS je syndrom selhání imunity, který vyvolává vir HIV. 

Člověk nakažený virem HIV nedostane hned AIDS, ten se projeví až mnohem 

později. HIV vir napadá bílé krvinky. Bílé krvinky jsou součástí imunitního 

(ochranného) systému lidského těla. Když začne imunitní systém selhávat a bílé krvinky 

přestanou bojovat, začnou se choroboplodné zárodky rozmnožovat. Člověk s oslabenou 

imunitou se pak snadno nakazí běžnými virovým a bakteriálním onemocněním. Tyto běžné 

nemoci se pro něho mohou stát smrtelným rizikem.  

Příznaky AIDS jsou různé, virů HIV je několik typů, ty se ještě obměňují, a tak vznikají různé 

varianty, které postihují postupně všechny lidské orgány.  

 

HIV se šíří třemi způsoby, ale vždy krví nebo tělní tekutinou. 

 přenos tělní tekutinou z jednoho partnera na druhého během sexuálního styku 

přenos viru HIV z krve nakažené matky do krve dítěte 

 přenos nákazy krví, např. při používání společných stříkaček 
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HIV se nepřenáší polibkem, používáním společných záchodů, v bazénu a ani podáním ruky. 

Léčba: zatím nevyléčitelná nemoc, podávají se léky na oddálení vypuknutí vlastní choroby 

       

Syfilis 
Syfilis (lues) je bakteriální onemocnění, které se přenáší pouze 

 pohlavním stykem a to klasickým, orálním (ústním) i análním (do konečníku) 

 z nakažené matky na plod (nenarozené dítě), které se pak narodí s těžkým postižením 

 Vzácně může dojít i k nakažení při normálním tělesném kontaktu ( používání stejných 

příborů, sklenic, zubních kartáčků...) 

 

 

Příznaky: prvním projevem je tvrdý 

nebolestivý vřed a zduření uzlin v oblasti genitálií i krku, postupně se vřed sám zahojí, ale 

nemoc nekončí. Potom se objeví se vyrážka, jsou to bílé flíčky na těle i v ústech. Nakonec vše 

zmizí, ale infekce se šíří dál tělem a stále ho poškozuje. Příznaky postižení se mohou objevit 

až několik let po nakažení, kdy jsou postiženy klouby, srdce, nervová soustava, objevují se 

těžké poruchy osobnosti, 

ochrnutí a při neléčení vše končí 

smrtí. 

 

            

Léčba: probíhá v nemocnici, pacientům jsou podávána antibiotika. Pokud je nemoc včas 

zachycena vyléčí se bez vážnějších následků. 
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Kapavka 
Kapavka je bakteriální onemocnění. Patří mezi nejrozšířenější pohlavní nemoci, kromě 

pohlavních orgánů může postihnout ústa, oči a řitní otvor (konečník). 

Přenáší se pouze pohlavním stykem, nakažené těhotné ženy mohou přenést během porodu 

nákazu i na dítě, což způsobí u dítěte oční infekci.  

       

 

Inkubační doba (to je doba, kdy se začne nemoc projevovat) je obvykle 2 – 14 dní. 

Příznaky: u mužů se objevují potíže při močení (pálení, řezání, svrbění), u žen se může 

objevit výtok, zánět, bolesti v podbřišku. 

      

Léčba: antibiotika. 

 

 

 

 

Chlamydie 
Chlamydie je nákaza chlamydiovými mikroorganismy a je v současnosti po AIDS dalším 

závažným celosvětovým zdravotním problémem. Onemocnění 

existuje je dvou podobách, skryté a aktivní. Chlamydie parazitují 

(přiživují se) uvnitř buněk, napadají pohlavní orgány, ale i oči, močové 

ústrojí, dýchací ústrojí, klouby, srdce, mozek.  

Příznaky: často bez příznaků, člověk nemá žádné obtíže, nákaza bývá 

odhalena většinou náhodně nebo při preventivních prohlídkách. 
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Léčba : antibiotiky, je-li infekce neléčena může způsobovat neplodnost, předčasné stárnutí, 

poruchy psychiky, pohybového aparátu. 

Chlamydiemi je možné se nakazit i při chráněném pohlavním styku! 

 

 

Úplně mě ty choroby vyděsily! Určitě je dobré mít věrného partnera a sama být také věrná. 

Já budu chodit na všechny preventivní lékařské prohlídky, používat kondom, zdravě žít 

a sportovat a věřím, že se těmto nemocem vyhnu. 
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Sexuální zneužívání 
 

A ještě mám jednu věc, na kterou musíme dát všichni pozor. Nemusí se týkat přímo nás, ale 

může jít o naše vrstevníky (kamarády stejného věku), jejich sourozence, známé apod. Prostě 

si všímejme svého okolí. Jedná se o sexuální zneužívání, fyzické týrání a dětskou pornografii. 

 

Zkušenost se sexuálním zneužíváním v dětství  uvádí 

asi 6% mužů a 9% žen. Ve většině případů nešlo 

o klasický pohlavní styk, ale i tak většina 

zneužívaných pociťuje trauma (nepříjemný zážitek, 

který porušuje duševní rovnováhu, může se 

projevovat různými poruchami spánku, neklidem, 

problémem s navazováním vztahů) i v dospělosti. 

Děti bývají sexuálně zneužívány některým s rodičů, 

vzdálenějším příbuzným i starším sourozencem nebo 

známým rodiny. 

 

 

 

 

 

 

Co je sexuální zneužívání? 
 

Sexuální zneužívání dětí je různé: 

 

 Nucení k pohlavnímu styku 

 Nucení k orálnímu nebo análnímu styku 

 Dráždění  a dotýkání se citlivých míst na těle dítěte 

 Nucení k dráždění citlivých míst na těle násilníka 

 Předvádění ztopořeného penisu předvádění onanie (sebeuspokojování) 
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 Nucení dítěte k onanii 

 Předvádění sexuálního styku před dítětem 

 Nucení sourozenců nebo jiných dětí k sexuálním aktivitám 

 Vystavení dítěte situaci, kdy je svědkem zneužívání jednoho z rodičů 

 Nucení dítěte k prostituci (poskytování sexuálních služeb za peníze) 

 Nucení dítěte k účasti na pořizování pornografických materiálů (neumělecké a sprosté 

předvádění lidského těla nebo sexu) 

 Sexuální slovní narážky 

 

 

 

 

Sexuálně zneužívána může být i manželka svým 

manželem. Manžel může svoji manželku 

i znásilnit. Může ji týrat psychicky i fyzicky. 

Hovoříme o tzv. domácím násilí. 
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Rizika na internetu 
 

Dětská pornografie a rizika internetu jsou velmi rozšířeným kriminálním jevem. Dětská 

pornografie vždycky souvisí se sexuálním zneužívání. V současné době se velmi šíří na 

internetu. Děti mohou být nejen nuceny zastávat roli herců při pořizování pornografických 

videí a fotografií, ale mohou být i do této role i nevědomky vlákány při běžném používání 

internetu. Při chatování, dopisování a umísťování svých profilů na sociálních sítích 

(facebook).  

Často děti nevěnují pozornost ochraně svých osobních údajů a nedávají pozor, kdo se na 

internetu může vydávat vlastně za kohokoliv. Může se jednat o nebezpečného člověka, 

a proto nikdy nepřipustíme schůzku s někým, koho neznáme, nebudeme nikomu cizímu 

zasílat svoje fotografie nebo komunikovat přes webovou kameru o osobních a intimních 

věcech. 

Stalo se mnohokrát, že si děti myslely, že jde o „hru na doktora“ s vrstevníkem, odhalily přes 

webovou kameru své tělo, což pak posloužilo k uspokojení pedofila (člověk, kterého vzrušují 

pouze děti) či dokonce k šíření záznamu dále mezi odběratele dětské pornografie. Jakékoliv 

podezření týkající se zneužívání na internetu je možné anonymně (bez udání jména) na 

www.internethotline.cz. 

 

http://www.internethotline.cz/
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Jak to poznáme? 
 

Je těžké poznat, zda je dítě sexuálně zneužíváno nebo fyzicky týráno. 

Násilí na dítěti zanechává stopy. Při opakovaném fyzickém týrání to jsou to často viditelné 

stopy na těle – podlitiny, modřiny a samozřejmě také psychické stopy. Je dobré si všímat, jak 

se dítě chová a projevuje. 

Nejčastější příznaky sexuálního zneužívání: 

 Neklid, podrážděnost, nezájem, špatná nálada, nesoustředěnost, zhoršení prospěchu 

 Zdržování se po cestě domů, někdy až útěky z domova 

 Přehnaný stud se svlékat, odhalit se, nebo naopak přehnané předvádění se a odhalování 

intimních míst 

 Nechuť hovořit o sexu, nebo naopak přehnaná zaměřenost na sexuální věci 

 Vyprávění zážitků z pozorování sexu rodičů, sledování porna 

 Odmítání druhého pohlaví, nápadníků 

 Potrhané spodní prádlo 
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Co dělat a jak postupovat? 
 

Co udělat? 

Pokud má někdo podezření na sexuální zneužívání, neměl by hned přímo jednat s domnělou 

obětí. Křivé obvinění na základě nedostatečných důkazů může situaci jenom zhoršit, nebo 

může nadělat spoustu nepříjemností. 

Jak postupovat? 

Vše říct dospělé osobě, kterou dobře znáte a důvěřujete jí (rodičům, učitelce, staršímu 

sourozenci…), která to nahlásí na policii, popřípadě na orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

Týrané dítě se samo může obrátit na svého učitele, lékaře, zavolat na Linku důvěry, Fond 

ohrožených dětí. 

Zde jsou kontakty na různé organizace, kam se můžete obrátit: 

 

Linka důvěry: tel.    549 241 010 

  mob. 608 902 410 

skype: modralinka 

e-mail: help@modralinka.cz 

  

 

Fond ohrožených dětí:  

tel. 224 236 655 

e-mail: fod@fod.cz 

 

 

 

Krizová linka pro těhotné dívky a ženy, které   

tají své těhotenství a neví si rady: 

tel. 776 833 333 

    

 

 

mailto:help@modralinka.cz
mailto:fod@fod.cz
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