
Stanislav Wieser; Život ve fotografii (životopis) 
 

• Pan Stanislav Wieser se narodil 22. července 1940 v Kutné Hoře. Po 3 měsících se rodina 

přestěhovala do Červeného Kostelce, kde prožila válku. 

• Po válce čekalo Stanislava Wiesera další stěhování, a to do Trutnova, Tam v ro 1. září 1946 

začal navštěvovat základní školu a později v roce 1951 i Všeobecně vzdělávací školu 

střední.  

• Od svých 15 let se začal věnovat své celoživotní zálibě, kterou byla fotografie. K této zálibě 

jej převedlo malování a kreslení obrázků krajin.  

• Po maturitě chtěl studovat nejprve filmovou školu nebo architekturu. Nakonec v roce 1957 

nastoupil na stavební fakultu ČVUT.  

• Po vysoké škole se vydal na umístěnku do své první práce, a to do Okresního stavebního 

podniku ve Vrchlabí, kde pracoval jako stavbyvedoucí.  

• Po základní vojenské službě se vrátil zpět do Vrchlabí, ale nakonec se rozhodl přestěhovat 

se z blízkosti Krkonoš do blízkosti Krušných hor.  

• V roce 1965 se přestěhoval za kamarádem do Karlových Varů a nastoupil u Armabetonu. 

Nejprve bydlel v prázdné kanceláři. Až po přechodu do Pozemních staveb získal první 

pořádné bydlení. V roce 1969 se přestěhoval do družstevní garsoniéry, která se uvolnila po 

jeho kamarádovi, který odešel do zahraničí. 

• V roce 1968 začal být aktivní v Revolučním odborovém hnutí. Což v době normalizace mu 

přineslo přes různé peripetie se Státní bezpečností i ztrátu vojenské hodnosti. Ta mu byla 

v roce 1991 vrácena.  

• Po sametové revoluci se dostal i k učitelství na stavební průmyslovce v Karlových Varech. 

• Od roku 1977 spolupracuje se Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde mezi 

léty 1992 až 2005 vykonával i výkon státní správy.  

• Stanislav Wieser spolupracuje od roku 1969 s redakčními radami turistických časopisů, 

turistických průvodců. Pravidelně přispívá svými články a fotografiemi do časopisu Arnika. 

Dodnes je jeho největší zálibou fotografie krás Krušných hor. 


