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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Ve čtvrtek 2.4.2015 zahájil v Tereziánském křídle Starého královského paláce 
Pražského hradu prezident Miloš Zeman výstavu „ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ“.

Autorem výstavy je Ing. Stanislav Štýs, DrSc., mostecký ekolog, známý tvůrce 
rekultivací a dokumentarista, jednatel společnosti ECOCONSULT PONS, s.r.o., 
přezdívaný též OTEC ČESKÝCH REKULTIVACÍ. 

Jedná se o výstavu dokumentačních fotografií Ing. Stanislava Štýse, DrSc., která je 
tvořena asi 250 velkoformátovými dokumentárními fotoobrazy (tzv. dvojčaty), které 
unikátním způsobem zachycují krajinu před těžbou a následně po její rekultivaci.

Tato mimořádná výstava jistě zvýší mezi českou veřejností pozitivní image 
Ústeckého kraje, v němž se snaží o zkvalitňování životního prostředí a po těžbě uhlí 
a rekultivace a resocializaci krajiny. 

Fotografie jsou snímány ze stejného místa s odstupem desítek let, takže každý 
účastník může poutavou formou posoudit výsledky dlouhodobé rekultivační činnosti 
v daných regionech.

ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ
vernisáž Stanislava Štýse

na Pražském hradě 
2.4.2015
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Snímky z Mostecka a okolí šedesátiletou proměnou zdevastované krajiny na zelený,
rekultivovaný region a postupné přetváření na lesy, pole, louky, rekreační areály a 
jezera ukazují neopakovatelný zážitek.

Prezident Zeman při zahájení výstavy uvedl, že žádný 
region v České republice neprošel tak výraznou, 
rozsáhlou a pozitivní proměnou jako Mostecko.
Ve svém vystoupení dále uvedl: „Ještě nikdy jsem se 
nesetkal s obnovou celého regionu“, řekl o Mostecku. 
Prezident zmínil dobu, kdy se o okresu Most říkalo, že 
je nejšpinavější v republice, že se kyselými dešti 
nejvíce podílí na ničení lesů v Krušných horách a že 
se v něm rodí nejvíce vážně nemocných dětí. „Není 
větší radost, když vidím, že kraj, který byl zničený, 
který byl nazýván měsíční krajinou, se dal do pohybu 
a stal se krajem, který má naději být také a nejenom 
rekreační zónou“, řekl Zeman a neodpustil si 
pochvalu. Zalesňování bývalých šachet a výsypek 
označil za „nově narostlé krásné vlasy“.

Autor výstavy Stanislav Štýs krátce promluvil o této 
výstavě, kterou připravil jako příběh o rekultivaci pro 
návštěvníky, ale především jako rozmanitý soubor 
fotografií, které velmi sdílnou formou vypovídají o úspěšnosti rekultivací v celé 
těžební oblasti Ústeckého kraje.

„MOSTECKO UŽ NENÍ MĚSÍČNÍ KRAJINA“ vzkázali společně Štýs a Zeman České 
republice a zahraničí z Pražského hradu.

Vernisáž 2.4.2015 navštívila řada významných osobností a hostů – podnikatelé, 
vědci, vrcholoví politici a představitelé různých spolků.  Štýse a Ústecký kraj přijela 
podpořit na Pražský hrad i řada hostů z Ústeckého kraje, např. hejtman Oldřich 
Bubeníček, rektor ústecké univerzity Martin Balej, poslanec Vlastimil Vozka, primátor 
města Mostu Jan Paparega a jeho náměstek Marek Hrvol, místostarosta Litvínova 
Milan Šťovíček, šéf HSR ÚK Richard Falbr, zástupci těžebních společností Jan 
Dienstl a Vladimír Rouček a řada dalších hostů.

O prezentaci regionálních potravin Ústeckého kraje a  jejich ochutnávky se postarala 
Okresní agrární komora Most. Výstavka regionálních potravin a ochutnávky byly 
všemi návštěvníky velmi kladně hodnoceny.

Uvádíme fotodokumentaci z ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje
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Uvádíme fotodvojice, které jasně ukazují výsledky rekultivačních prací

lom Vršany r. 1993

výsypka Vršany r. 2010

výsypka Hrabák r. 1972

výsypka Hrabák r. 2008
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výsypka lomu Třískolupy r. 1978

výsypka lomu Třískolupy r. 2012

Kdo je Ing. Stanislav ŠTÝS, DrSc.?
Ing. Stanislav Štýs, DrSc. (*1930 v Litvínově) je lesní inženýr s vědeckou hodností 
doktora zemědělských a lesnických věd. Od svých studentských let (1952) se 
soustavně zabývá problematikou rekultivace těžbou dotčených území. Je 
zakladatelem České rekultivační školy v Ústeckém kraji a mezinárodně uznávaným 
odborníkem na rekultivace. V roce 1954 obhájil diplomovou práci s rekultivační 
tematikou, a v roce 1988 doktorskou disertaci Strategie a metody rekultivace území 
postižených těžbou nerostných surovin. Již koncem padesátých let minulého století 
se jako hlavní projektant na Báňských projektech v Teplicích podílel na vypracování 
prvního rekultivačního „Generelu rekultivací“ na světě. Na Generálním ředitelství 
Severočeských hnědouhelných dolů působil jako vedoucí odboru revírní ekologie. Je 
nositelem mnoha místních, krajských a celostátních ocenění.
Je autorem několika stovek odborných publikací, externě vyučoval na několika 
univerzitách v Česku a v Číně, je spolutvůrcem deseti dokumentárních filmů 
s rekultivační tematikou.
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Od svých studentských let těžebně rekultivační tematiku nejen realizuje, ale také 
soustavně fotografuje. Jeho fotografickým mentorem byl umělecký fotograf Jan 
Šimon Fiala. Vznikl tak světově unikátní soubor dokumentárních fotografií, který se 
stal základem výstavy Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy, který byl až dosud 
čtyřicetkrát vystavován v Česku, Německu, Nizozemí a Rakousku. Jeho novelizací 
vznikl soubor cca 250 velkoformátových fotografických obrazů, který je připraven pod 
novým názvem ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ k instalaci v prostorách Tereziánského 
křídla Starého královského paláce Pražského hradu.
Výstava ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ je výslednicí šedesátiletého působení autora na 
úseku rekultivační obnovy těžbou zasažených území v těžební oblasti Ústeckého 
kraje. Návštěvníka seznamuje s těžbou a devastací, a v návaznosti na to s koncepcí 
a s výsledky rekultivační obnovy v Ústeckém kraji.

Poděkování patří panu Ing. Stanislavu Štýsovi, DrSc. za jeho celoživotní 
spolupráci se zemědělci na Mostecku a vysoce oceňujeme výstavu „ZEMĚ 
ZNOVUZROZENÁ“, která nemá nikde obdobu.

STANDO, jsme na Tebe hrdi, že tak vzorně reprezentuješ Mostecko a celý 
Ústecký kraj a navracíš tak pole a louky k zemědělské výrobě

zemědělci OAK Most - Teplice

ZVEME VÁS VŠECHNY NA NEOPAKOVATELNOU VÝSTAVU 
„ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ“
na Pražském hradě v prostorách 

Tereziánského křídla Starého královského paláce Pražského hradu

Výstava potrvá až do 28.6.2015 denně od 10,00 do 18,00 hod.

V Mostě, dne 3.4.2015

Vydává: OAK Most – KIS ÚK




