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U    S   N   E   S   E   N   Í 
z jednání Sněmu HSR-ÚK únor 2022 

 
Hlasování Per Rollam k jednání Sněmu HSR-ÚK realizované elektronickou formou ve dnech 24. 2. 2022 – 
3. 3. 2022 na základě jednání Sněmu on-line formou dne 16. 2. 2022 prostřednictvím nástroje MS Teams. Zápis 
z jednání včetně podkladů je nedílnou součástí návrhu usnesení, viz přílohy P1 – P8. 
 
 
ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
G. Nekolová zahájila jednání, přivítala všechny účastníky připojené on-line přes MS Teams, potvrdila 
usnášeníschopnost z hlediska počtu přítomných členů i zastoupení tripartitních složek. Konstatovala, že z důvodu 
projednávání on-line nebude k jednotlivým bodům programu hlasováno přímo na tomto jednání, ale bude 
v následujících dnech realizováno formou Per Rollam. Následně omluvila pana hejtmana, který se nemohl zúčastnit 
z důvodu nemoci. Představila hosty jednání – I. Dvořákovou, radní Ústeckého kraje pro oblasti strategie přípravy 
a realizace projektů - Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných, dále zástupce ministerstev A. 
Langhammerovou z Oddělení strategie RE:START, MMR a J. Chvátalovou z MŽP. Omluvila taktéž R. Leistner 
Kratochvílovou, ředitelku odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku MŽP, které se změnil 
pracovní program a tudíž se Sněmu HSR-ÚK nemohla zúčastnit. Nicméně na rezortní úrovni byla učiněna dohoda, 
že požadované informace přednese A. Langhammerová z MMR a J. Chvátalová  ji případně doplní. 
 
K BODU 1: Procedurální otázky 
Program pro jednání Sněmu schválilo Předsednictvo. Zapisovatelem a skrutátorem byla navržena E. Kovaříková, 
ověřovatelem zápisu pak R. Vonka. K předloženému programu, který byl zaslán v předstihu, nebyla vznesena 
písemně ani v rámci on-line jednání žádná připomínka. Jednání bylo tedy zrealizováno podle programu 
v předloženém znění. 
 
Usnesení 1/S/22 Procedurální otázky 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. schvaluje zapisovatele – Editu Kovaříkovou, 
II. schvaluje skrutátora – Editu Kovaříkovou, 
III. schvaluje ověřovatele zápisu Radka Vonku. 

 
Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 2: Slovo hejtmana Ústeckého kraje 
Z důvodu dříve zmíněné nemoci pana hejtmana se ujala tohoto slova L. Mejstříková, 1. náměstkyně hejtmana 
Ústeckého kraje. Poděkovala svým jménem i pana hejtmana za činnost HSR-ÚK. Ocenila mnoho zrealizovaných 
činností, které se skrývají za každou naplněnou prioritou, velké množství vykonané práce, realizaci komunikace 
napříč regionem, realizaci dotazníkových šetření atd. Požádala, aby v bodě Různé byl prodiskutován návrh F. 
Jochmana sdíleného úložiště dokumentů. G. Nekolová poděkovala za toto ocenění. Uvedla, že si cení kvalitní 
spolupráce s Ústeckým krajem. Dále informovala, že zaznamenává pozitivní zpětnou vazbu na účast vedení 
krajské samosprávy na všech jednání orgánů HSR-ÚK. K návrhu společného úložiště G. Nekolová poděkovala za 
podnět a uvedla, že toto je v přípravě v rámci nástroje MS Teams, v němž jsou realizována on-line jednání, a 
potvrdila projednání v bodě Různé. 
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Usnesení: 2/S/22 Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí úvodní slovo L. Mejstříkové, 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje. 

Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 3: Kontrola plnění Usnesení 
E. Kovaříková informovala, že v kontrole plnění Usnesení z předchozích jednání Sněmu není ve sledování žádné 
usnesení ve sledování. Zrekapitulovala úkoly, kterým se HSR-ÚK věnuje na úrovni Předsednictva: 

- čtvrtletní kontrola hospodaření, 
- řešení nedostatečné výše příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených osob, 
- pravidelné informování – výbory, komise, pracovní skupiny a další platformy, 
- informování a administrativní zajišťování souvisejících záležitostí s projektovou činností, 
- sledování procesu transformace, 
- realizace odborných platforem, 
- průběžné sledování dopravních priorit, 
- naplňování priorit schválených na rok 2022. 

 
Usnesení: 3/S/22 Kontrola plnění Usnesení 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí, že z předchozích jednání Sněmu nejsou ve sledování žádná usnesení, 

II. bere na vědomí řešené úkoly na úrovni Předsednictva. 

Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 4: Informace o hospodaření HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla, že podklady byly předem zaslány elektronicky. Nejdříve informovala, že v minulém roce byly 
z důvodu nepříznivé ekonomické situace kraje sníženy příjmy z členských příspěvků o 300.000 Kč. Z tohoto důvodu 
bylo Předsednictvem schváleno využití rezervy z uplynulých let až do výše 230.000 Kč. Dále stručně okomentovala 
hospodaření v běžné (standardní jednání tripartity, řešení priorit atd.) i doprovodné činnosti (projektová činnost, 
fóra, platformy) v roce 2021. U položky „mzdové náklady“ v rámci běžné činnosti zdůvodnila přečerpání oproti 
plánu, neboť se E. Kovaříková, tajemnice, vrátila po rodičovské dovolené na plný úvazek. U jiných položek však 
byla realizována úspora. Hospodaření za rok 2021 bylo schváleno Finanční komisí HSR-ÚK dne 9. 2. 2022 a ta jej 
doporučuje Sněmu ke schválení. Více viz P1_HSR čerpání běžná činnost ke dni 31. 12. 2021 a P2_HSR čerpání 
doprovodná činnost ke dni 31. 12. 2021. Z. Pěnka upozornil v příloze P1 na chybu v uvedení procentuálním 
vyjádření čerpání u položky  SUM. G. Nekolová za toto poděkovala a ujistila jej, že chyba bude odstraněna. Na 
závěr dodala, že pro rok 2022 byly narovnány členské příspěvky na původní hodnotu. 
 
Usnesení: 4/S/22 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. schvaluje zprávu o hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2021 za běžnou i doprovodnou činnost, viz 
přílohy č. 1 a 2,  

II. pověřuje Finanční komisi čtvrtletní kontrolou hospodaření a předkládání průběžného stavu 
Předsednictvu. 

 
Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 5: Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2021 
G. Nekolová informovala, že v souboru podkladů k jednání Sněmu byla zaslána i Zpráva o činnosti HSR-ÚK za rok 
2021. K této zprávě nebyla doručena žádná výhrada. V rámci jednání taktéž nebyla vznesena žádná připomínka. 
Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu, viz P3_Zpráva o činnosti_HSR-ÚK_za_rok_2021. 
 
Usnesení: 5/S/22 Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2021 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. schvaluje  zprávu o činnosti HSR-ÚK za rok 2021 v předloženém znění, viz příloha č. 3. 

   
Hlasování:   26  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

  
                                     
K BODU 6: Priority HSR-ÚK  
G. Nekolová informovala všechny účastníky, že dokument P4_Naplňování_priorit_v_roce_2021, byl zaslán všem 
v předstihu. Byl také projednán na úrovni Předsednictva. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Oproti tomu 
k návrhu priorit pro rok 2022 sekretariát HSR-ÚK obdržel připomínky od HSRM, HSRD, HSRLTM. Všechny 
připomínky byly vypořádány a jejich autoři s tímto vypořádáním souhlasili, více viz P5_Připomínky členů k prioritám 
HSR-UK na rok 2022. Priority pro rok 2022, se všemi zapracovanými připomínkami, jsou nedílnou součástí tohoto 
zápisu, viz P6_Návrh priorit HSR-ÚK na rok 2022_zohledněné připomínky členů HSR-ÚK. V rámci jednání k těmto 
dokumentům nebyly vzneseny žádné námitky či další podněty.  
 
Usnesení: 6/S/22 Priority HSR-ÚK  
Sněm HSR-ÚK  
 

I. schvaluje zprávu o plnění priorit HSR-ÚK za rok 2021, viz příloha 4, 
II. bere na vědomí vypořádání připomínek členů k návrhu priorit HSR-ÚK pro rok 2022, viz příloha 5, 
III. schvaluje  priority HSR-ÚK na rok 2022 v předloženém znění, viz příloha 6. 

 
Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 7: Transformace regionu 
A. Langhammerová, regionální konzultantka ÚK, oddělení Strategie RE:START MMR, odprezentovala informace 
k Plánu spravedlivé územní transformace a Operačnímu programu Spravedlivá transformace. Viz prezentace 
P7_MMR_A.Langhammerova_Sněm HSR-ÚK_16.2.2022. Následně požádala o zasílání připomínek v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení na HSR-ÚK, která zpracuje konsolidaci připomínek všech členů. G. 
Nekolová doplnila, že termín pro dodání připomínek členů HSR-ÚK a odborných platforem je pátek 25. 2. 2022. 
Navázala také informací, že 22. 2. 2022 bude realizována Transformační platforma, jíž je HSR-ÚK členem. Zásadní 
podněty mohou být projednány také na tomto jednání. Požádala o zaslání případných námětů k prodiskutování 
předem. 
J. Chvátalová, ministerský rada MŽP, vysvětlila, že může být matoucí, že stávající draft OP Spravedlivá 
transformace má poněkud jinou strukturu než předchozí návrhy. Vysvětlila, že to byl požadavek Evropské komise 
a dodala, že témata a náplň dokumentu jsou stejné. G. Nekolová dodala, že v rámci Plánu spravedlivé územní 
transformace jsou uvedeny taktéž přílohy tohoto dokumentu, v rámci nějž jsou uvedeny tři příklady produktivních 
investic. Zdůraznila, že se jedná o vybrané příklady navázané na strategické  projekty (z ÚK a MSK), o což taktéž 
požádala Evropská komise. To ale neznamená, že ostatní komunikované produktivní investice nebudou brány 
v potaz. Všechny jsou na roveň, žádná nemá vyšší prioritu, ani ty, co jsou zde uvedeny jako příklady. 
I. Dvořáková, radní ÚK, v rámci své prezentace P8_I.Dvořáková_ÚKK_HSR-ÚK_sněm_16_2_2022 představila 
informace Plánu transformace Ústeckého kraje – tematickým výzvám, strategickým a zastřešujícím projektům, 
finančním nástrojům. 
Diskuze: 
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- R. Vonka vznesl dotaz, jak bude probíhat příprava tematických výzev, jak budou v těchto výzvách zohledněny 
priority a potřeby regionu, a jak bude v systému tematických výzev fungovat Regionální stálá konference. 
I. Dvořáková odpověděla, že zastřešující projekty a tematické výzvy budou projednávány RSK a finálně je 
bude schvalovat Monitorovací výbor OP ST. Nyní kraj čeká na pokyny z MŽP o způsobu a možné realizaci 
těchto aktivit. G. Nekolová zrekapitulovala – organizace z regionu mají teď prostor připomínkovat návrh 
tematických okruhů v rámci mezirezortního připomínkového řízení, následně pak na RSK bude řešen detail 
naplnění těchto okruhů. I. Dvořáková souhlasila a dodala, že je ráda, že region táhne za jeden provaz a 
spolupráce s MŽP a MMR je momentálně velmi dobrá. G. Nekolová konstatovala, že tedy připomínky 
k tematickým výzvám a zastřešujícím projektům budou zaslány jak rezortům, tak Ústeckému kraji, aby bylo 
patrné, jaké podněty jsou v této oblasti vznášeny z území. J. Chvátalová, MŽP, požádala, aby byl tento dotaz 
e-mailem komunikován ředitelce R. Leistner Kratochvílové, aby se k této problematice ještě vyjádřila. R. 
Vonka poděkoval za odpověď. Požádal, abychom nečekali na pokyny z Prahy, ale byli více aktivní. Nicméně 
ocenil partnerství regionu a centrálních orgánů i odborný vhled a přístup paní radní k řešení problémů regionu 
a poděkoval za to. 

- M. Andrt se dotázal, proč oprávnění žadatelé u připravovaného dotačního programu „Podpora přípravy 
projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“ jsou města a obce do 5.000 obyvatel? Proč to není např. 
10.000 obyvatel? Menší města v rozmezí mezi 5 a 10 tis. obyvateli by tuto příležitost určitě využila. 
Konstatoval, že režim de-minimis může být pro mnoho obcí problém. I. Dvořáková odpověděla, že diskuze 
k nastavení hranice počtu obyvatel byla velmi intenzivní a uvedla, že toto je pouze pilotní program, který bude 
v případě zájmu z území překlopen do Fondu spravedlivé transformace (FST) v podobě voucherů – a tam 
tato hranice nebude. Pokud by nešlo realizovat prostřednictvím FST, bude jednáno o možnosti realizace 
z finančních prostředků Ústeckého kraje. Pokud by bylo realizováno v rámci voucherů FST, bude platit 
pravidlo de-minimis. To jsou dané podmínky a nelze je z úrovně kraje ovlivnit.   

- J. Molek se dotázal, proč v prezentaci mezi strategickými projekty pro FST nebyl zmíněn projekt společnosti 
ČEZ zaměřený na těžbu lithia. I. Dvořáková odvětila, že tento projekt byl RSK schválen jako náhradní projekt. 
A do dnešního dne ČEZ nepožádal o posouzení EIA v plném rozsahu. Generální ředitel avizoval, že teprve 
v roce 2023 bude rozhodnuto, jakým způsobem bude lithium zpracováváno, což může být stěžejní, zdali bude 
moci být projekt do FST vůbec zařazen. J. Molek uvedl, že o posouzení EIA v plném rozsahu nepožádaly ani 
ostatní projekty, i když ne všechny toto potřebují. I. Dvořáková doplnila, že může být z pohledu Evropské 
komise kontraproduktivní nahradit útlum těžby jedné suroviny těžbou jiné suroviny. Nicméně zdůraznila, že 
tento projekt ze seznamu nevypadl, jedná se stále o náhradní projekt. V. Aubrecht navázal na J. Molka 
kontatováním, že lithium je velmi důležité pro výrobu baterií, které jsou zase podstatné pro rozvoj 
elektromobility, jež je dnes skloňována ve všech pádech. Je důležité využít přírodní bohatství, které 
v Ústeckém kraji máme, abychom ho pak nemuseli za drahé peníze dovážet. Doporučil vyvinout tlak na ČEZ, 
aby tento projekt zrealizoval a podpořit ho. Je důležité využít současné situace, kdy je v regionu mnoho 
odborníků a pracovníků zaměřených na těžbu, technologie atd. Na závěr doplnil informací, že město Dubí 
s těžbou souhlasí. Krajina je již zasažená těžbou, nebude se jednat tedy o nové velké zásahy do území. 
I. Dvořáková reagovala sdělením, že neví, zdali tento projekt bude moci být podpořen z FST, ne že jej 
nepodporuje Ústecký kraj. Otevřela také otázku potřebnosti lithia pro budoucnost, která je v tomto směru 
nejistá. Dále konstatovala, že je také důležité, aby lithium tu bylo nejen vytěženo, ale také zpracováváno. G. 
Nekolová konstatovala, že HSR-ÚK přijala usnesení, že podporu těžbu lithia na Cínovci podporuje za 
předpokladu, že zde bude probíhat i následné zpracování a aktivity s přidanou hodnotou, což bude velkým 
přínosem pro Ústecký region. L. Mejstříková potvrdila, že Ústecký kraj tuto problematiku vnímá stejně. J. Aster 
navázal informací, že v Srbsku jsou s těžbou lithia momentálně určité problémy. Doporučil, aby se Ústecký 
kraj zabýval také možností výstavby přečerpávacích elektráren v Krušných horách, pro něž jsou zde vhodné 
podmínky dané morfologií terénu. Přečerpávací elektrárny mají menší dopad na životní prostředí než těžba. 
I. Dvořáková odpověděla, že o přečerpávací elektrárně se uvažuje v návaznosti na strategický projekt FST 
na lomu ČSA. Nicméně v rámci OP ST není možné takto rozsáhlý projekt podpořit.  Uvedla, že existují i jiné 
zdroje podpory, kde by tyto projekty byly vhodněji podpořitelné. G. Nekolová doplnila, že v rámci sběru návrhů 
na strategické projekty FST nebyl projekt na přečerpávací elektrárnu v Krušných horách podán, tudíž o něm 
ani nemohlo být uvažováno jako o strategickém projektu. F. Jochman se připojil k argumentu paní radní, že  
FST je primárně zaměřen na aktivity, které eliminují negativní dopady ukončení zpracování těžby uhlí. Mnoho 
aktivit, které zde zazněly nebo byly podány v rámci sběru projektů, jsou určitě velmi zajímavé, ale jsou vhodné 
spíše pro realizaci z Modernizačního Fondu nebo z jiných dotačních zdrojů. Je důležité, aby podané projekty 
naplňovaly cíle, indikátory nastavené pro eliminaci negativních dopadů transformace. 
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- J. Aster okomentoval srovnání financování transformace mezi Českou republikou a Německem, a to nejen ze 
zdrojů EU, ale také z národních zdrojů. Ústecký kraj je na úrovni 64 % HDP Evropské unie, což je zhruba 
úroveň Rumunska. Zdůraznil, že se jedná o průměrný ukazatel. Je nutné brát v potaz, že i v rámci regionu 
jsou bohatší a chudší oblasti. A i ty oblasti, které nejsou přímo zasaženy těžbou, mají své problémy. Dále 
uvedl, že ho mrzí, že necítí podporu ze strany vedení země ke strukturálně postiženým regionům. Zmínil také, 
že by bylo vhodné umisťovat centrální orgány do oblastí, kde se kumulují nejvíce problémy daného 
ministerstva, např. MPSV by mohlo mít své sídlo v Předlicích v Ústí nad Labem atd. Ústecký kraj dnes více 
než dříve potřebuje podpořit a finančně posílit v oblasti tvorby nových pracovních míst, zvýšení atraktivity pro 
život, rozvoj nových technologií i nových podnikatelských příležitostí atd. I. Dvořáková odpověděla, že rozumí 
těmto podnětům a je důležité se nezaměřit jen na FST, ale i na Modernizační fond, Plán obnovy a další 
operační programy. Dále dodala, že stále bojují, aby z FST mohly být podpořeny i ty oblasti, v jejichž 
katastrálním území těžba přímo neprobíhá, zdůvodňují tuto potřeby všemi dostupnými argumenty. Evropská 
komise na toto nechce moc slyšet. Na závěr uvedla, že pokud by bylo na strukturálně postižené regiony 
nahlíženou pouze optikou chudoby v území, Moravskoslezský kraj by do jejich výčtu už ani nepatřil. Je tedy 
důležité se od něj inspirovat, jak se dostat z posledních příček různých ukazatelů na mnohem lepší pozice. 

 
Usnesení: 7/S/22 Transformace regionu 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci k problematice transformace regionu. 

Hlasování:   26  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 8: Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla, že detailní informace o činnosti platforem v roce 2021 je uvedena ve Zprávě o činnosti               
HSR-ÚK za rok 2021. Stručně shrnula aktivity platforem od začátku roku 2022:   
Výzkumně-vzdělávací platforma: 

- je udržována průběžná on-line komunikace, byla požádána o připomínkování OP Spravedlivá 
transformace a Plánu spravedlivé územní transformace 

Vodíková platforma: 
- jednání proběhne dnes, tj. 16. 2. od 13:00 hodin, přihlášeno je cca 60 účastníků,  
- tématem bude představení Vodíkové strategie Ústeckého kraje, která je touto platformou 

zpracovávána, připomínkové řízení k tomuto dokumentu trvá taktéž do 25. 2. 2022, následně bude 
finalizována a předána orgánům Ústeckého kraje, finálně schválená verze by měla být v dubnu tohoto 
roku – záleží na Krajské radě pro konkurenceschopnost, jaký postup doporučí Radě a Zastupitelstvu 

- Ústecký kraj se i díky opoře v odborné činnosti Vodíkové platformy stal členem Regionálního pilíře 
Hydrogen Europe, 

- taktéž  byla požádána o připomínkování OP Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní 
transformace. 

Platforma průmyslníků: 
- je udržována průběžná on-line komunikace, a také byla požádána o připomínkování OP Spravedlivá 

transformace a Plánu spravedlivé územní transformace, 
- byla zapojena do sběru dat k Dopadové studii Ústeckého kraje a Hospodářské komory ČR, která bude 

argumentářem regionu k centrálním orgánům. 
Platforma voda: 

- v minulém roce nebyla realizována žádná aktivita, 
- v jarních měsících proběhne jednání, neboť problematika vody je pro region důležitá nejen v oblasti 

sucha či povodní, ale také jako téma hydrických rekultivací, výroba vodíku, instalace obnovitelných 
zdrojů elektřiny atd. 

G. Nekolová doplnila, že bude-li se chtít někdo z členů účastnit jednání odborných platforem, nechť předá tuto 
informaci sekretariátu, který zajistí všechny potřebné kroky. Dále zmínila, že HSR-ÚK je členem v dalších 
platformách, pracovních skupinách, výborech a komisích. Z tohoto důvodu je na jednání Předsednictva zařazen 
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pravidelný bod zaměřený na informování právě z těchto uskupení. Uvedla, že HSR-ÚK mohla být v uplynulých 
dnech účastna připomínkování Plánu rozvoje Ústeckého kraje, za což poděkovala.  
 
 
Usnesení: 8/S/22 Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí zprávu o činnosti platforem při HSR-ÚK. 

Hlasování:   27  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 10: Různé 
G. Nekolová otevřela bod Různé a vyzvala účastníky Sněmu k jejich vstupům: 
- F. Jochman informoval o vytvoření společného úložiště Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a 
Regionální stálé konference na google disku, jedná se o pracovní nástroj (ne o oficiální), kde lze sdílet všechny 
potřebné materiály a informace. Toto úložiště již obsahuje strukturu a je naplněno podklady. Bude umožněn přístup 
členům HSR-ÚK, kteří sem budou moci vkládat informace k transformaci i je odsud získávat. 
- G. Nekolová poděkovala F. Jochmanovi za tento podnětný nápad. Doplnila, že je také pracováno na zřízení 
úložiště na MS Teams k agendě HSR-ÚK, aby zde mohly být uloženy větší soubory, členové se k nim mohli vracet. 
Bude se jednat o jeden přístup – jak pro on-line jednání, tak do úložiště.  
 
Závěr 
G. Nekolová poděkovala všem za účast, hojnou diskuzi. Připomněla, že v následujících dnech bude rozeslán zápis 
spolu s podklady pro Per Rollam hlasování uvedených usnesení a ukončila jednání.  
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 7. 3. 2022 v Mostě 
Ověřili: Ing. Radek Vonka, 7. 3. 2022 v Mostě 
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