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Dne 28. 10. 2017 obdržel pan Ing. Stanislav Štýs DrSc.
státní vyznamenání ve Vladislavském sále na 
Pražském hradě z rukou prezidenta ČR Miloše 
Zemana u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného 
Československa. Byl jedním z 39 osobností, kteří byli 
na Pražském hradě vyznamenáni. Prezident ČR mu za 
zásluhy o stát v oblasti vědy udělil medaili Za zásluhy 
I. stupně.

Jako OAK Most jsme panu Ing. Stanislavu Štýsovi 
DrSc. blahopřáli, neboť úzce spolupracuje s naší 
Okresní agrární komorou Most a jeho celoživotní činnost v oblasti rekultivací se 
bezprostředně dotýká zemědělství v pánevních oblastech Ústeckého kraje. 

Proto přikládám naše blahopřání, neboť je znám v celém Ústeckém kraji, ČR 
i v zahraničí.

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most

V Mostě, dne 28. 10. 2017
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BLAHOPŘÁN	Í
panu	Ing.	Stanislavu	Štýsovi,	DRSc.

	k udělení	státního	vyznamenání

Vážený pane inženýre, 

dovoluji si Vám pogratulovat jménem zemědělců Okresní agrární komory Most i 
jménem svým k udělení státního vyznamenání a to

MEDAILI ZA ZÁSLUHY I. STUPNĚ,

které jste obdržel na Pražském hradě dne 28. 10. 2017 z rukou prezidenta republiky 
Miloše Zemana u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa. 
Toto státní vyznamenání si právem zasloužíte za svou celoživotní práci v problematice 
rekultivací a revitalizace v těžebních oblastech Ústeckého kraje i jako zakladatel 
severočeských rekultivací.

Jste velkou osobností nejen Ústeckého kraje, ale celé ČR i v zahraničí. Také Vaše 
publikační činnost je velmi rozsáhlá – vydal jste stovky publikací, desítky filmů, 
významná je také Vaše přednášková činnost a besedy. Realizoval jste se jako 
průvodce exkurzí po rekultivacích.

Vaše nádherné výstavy fotografií „PROMĚNY KRAJINY“ shlédlo již mnoho návštěvníků, 
studentů i žáků v celé ČR i zahraničí.

Jsem pyšná na to, že máme takovou osobnost, jako jste Vy v Ústeckém kraji a vážím si 
toho, že úzce spolupracujete se zemědělci na Mostecku a můžeme se na Vás 
s jakýmkoliv problémem obrátit. Ještě jednou Vám srdečně blahopřejeme a přejeme 
do dalších let hodně tvůrčího elánu a pevné zdraví. 

Za kolektiv zemědělců OAK Most
Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most

K přání se připojuje také Informační centrum pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje při OAK Most
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