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 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poš-
tovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

4. Vydání příležitostné poštovní známky „OSOBNOSTI: JOSEF MASOPUST“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2021 příležitostnou poštovní známku 
z emise OSOBNOSTI: JOSEF MASOPUST s nominální hodnotou 19 Kč. Na známce je podobizna českosloven-
ského fotbalisty a trenéra Josefa Masopusta. 

Josef Masopust se narodil roku 1931 ve Střimicích u Mostu. Krátce 
po válce se stal hráčem dorosteneckého mužstva Mostu, v osmnácti letech 
podepsal přestup do ligových Teplic, za které hrál od začátku sezóny 1950. 
Když nastoupil vojenskou základní službu, přešel do nově se tvořícího klu-
bu ATK Praha (dnes Dukla Praha), v armádním mužstvu zůstal patnáct 
let, kde po celou dobu hrál na místě levého záložníka. Reprezentační dres 
Československa oblékl poprvé v roce 1954 a za národní mužstvo odehrál 
celkem 63 zápasů, ve kterých vstřelil 10 branek. Měl velký podíl na třetím 
místě našich fotbalistů na mistrovství Evropy 1960 ve Francii a přede-
vším na stříbrném umístění na mistrovství světa 1962 v Chile. O půl roku 
později získal Zlatý míč, který se každoročně uděluje nejlepšímu fotbalis-
tovi Evropy. Závěr hráčské kariéry strávil v Belgii a po roce 1968 se stal 
hrajícím trenérem belgického týmu Crossing. V sezóně 1977–78 přivedl 
k ligovému titulu mistra Zbrojovku Brno. V letech 1984–1988 byl trené-
rem reprezentace Československa. Později působil v Indonésii jako trenér 
reprezentačního mužstva juniorů. Českomoravský fotbalový svaz vyhlásil 
Josefa Masopusta nejlepším českým fotbalistou posledních 50 let. V roce 
2000 vyhrál anketu Česká fotbalová osobnost století a krátce poté jej od-
borníci zvolili za českého Fotbalistu století. Od roku 2009 je po něm pojme-
nován mostecký stadion (Fotbalový stadion Josefa Masopusta). V květnu 
2012 byla na jeho památku odhalena u stadionu Dukly Praha na Julisce 
v Praze 6 jeho socha. 
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Autorem emise je Petr Minka.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 40 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. na tiskových listech o 50 známkách.

Známka má katalogové číslo 1107 a platnost od 9. února 2021 do odvolání.

Praha 3. února 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb

5. Vydání příležitostné poštovní známky „KRÁSY NAŠÍ VLASTI: STÁTNÍ ZÁMEK MILOTICE U KYJOVA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2021 příležitostnou poštovní znám-
ku z emise KRÁSY NAŠÍ VLASTI: STÁTNÍ ZÁMEK MILOTICE U KYJOVA s nominální hodnotou 23 Kč. 
Na známce je zachycen Státní zámek Milotice u Kyjova v méně tradičním pohledu ze zahrady.

Státní zámek Milotice u Kyjova je barokní zá-
mek ležící v obci Milotice v okrese Hodonín. Je nejlépe 
zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní 
architektury u nás. Na místě dnešního zámku stávala 
původně vodní tvrz, ze které se dochoval vodní pří-
kop kolem zámku. Vrcholně barokní podobu získal 
zámek během přestavby za majitele Karla Antonína 
Serényiho. S druhou fází barokní přestavby, při kte-
ré vznikla mimo jiné oválná dispozice čestného dvo-
ra, je spojován brněnský stavitel František Benedikt 
Klíčník. Od 18. století nedošlo k žádným zásadním 
stavebním úpravám. Nepřehlédnutelným unikátem 
zámku je francouzská barokní zámecká zahrada, kte-
rá vznikla citlivým propojením zámecké budovy se 
zahradou pomocí oranžerií a teras. Vstupní most s bo-
hatou sochařskou výzdobou vede do otevřeného dvora, 
tvořeného pavilony jízdárny a konírny. V zámku se 
nacházejí dvě fontány, kašna na horním parteru je postavena posledním majitelem Ladislavem Seilernem 
a renesanční kašna, zhotovená roku 1587 Bohušem Morkovským ze Zástřizl pro zámek ve Svatobořicích, byla 
do Milotic přenesena až ve 20. století. Celá zámecká zahrada má rozlohu 4,5 ha a díky okolní rovině je zámek 
i jeho okolí velice působivé. 

Autorem emise je malíř a grafik Pavel Sivko. 

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. na tiskových listech o 8 známkách.

Známka má katalogové číslo 1108 a platnost od 9. února 2021 do odvolání.

Praha 3. února 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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6. Vydání příležitostné poštovní známky „SPOLEČNÉ VYDÁNÍ: VISEGRÁDSKÁ SKUPINA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. února 2021 pří-
ležitostnou poštovní známku z emise SPOLEČNÉ VYDÁNÍ: VISEGRÁDSKÁ 
SKUPINA s nominální hodnotou zastoupenou písmenem E. Písmeno E odpo-
vídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země, dle 
aktuálního platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 39 Kč. Na známce 
je v symbolické podobě zobrazeno 30. výročí úzkých politických, ekonomických 
a sociálních vztahů mezi čtyřmi zeměmi Visegrádské skupiny: Polska, České 
republiky, Slovenska a Maďarska.

Visegrádská čtyřka (V4) je regionální uskupení čtyř středoevropských 
států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, které vzniklo v roce 1991 podepsáním deklarace člen-
ských států o úzké spolupráci na jejich cestě k evropské integraci. Původně se skupina těchto zemí nazývala 
Visegrádská trojka, čtyřka je až důsledkem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1993. Po 
přijetí členských států V4 do Evropské unie se skupina zaměřila na prosazování spolupráce a stability v šir-
ším regionu Střední Evropy. Aliance států V4 je inspirována setkáním tří králů v maďarském městě Visegrád 
v roce 1335, kdy se uherský král Karel I. Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký 
dohodli na těsné spolupráci v politických či obchodních otázkách a na věčném přátelství. Tímto krokem inspi-
rovali o 656 let později založení další úspěšné středoevropské iniciativy.

Autorkou známky je Agnieszka Sobczyńska. Autorem FDC a razítka je grafik Petr Foltera.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 30 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. na tiskových listech o 9 známkách. 

Známka má katalogové číslo 1109 a platnost od 15. února 2021 do odvolání.

Praha 3. února 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb

7. Vydání výplatní poštovní známky „BĚLÁSEK“
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. února 2021 výplatní 
poštovní známku z emise BĚLÁSEK s nominální hodnotou 1 Kč. Na známce je vyob-
razen motýl bělásek řeřichový.

Bělásek řeřichový je motýl patřící do čeledi běláskovití. Sameček běláska řeři-
chového je díky svým oranžovým špičkám na předních křídlech nejnápadnějším bě-
láskem z této čeledi. U samiček jsou tyto skvrny nenápadné v různých odstínech šedi. 
Bělásek řeřichový je u nás hojně rozšířen a neřadí se mezi ohrožené druhy. Dospělí 
motýli nežijí v koloniích, jednotlivě si hledají partnery i rostliny s nektarem nebo rost-
liny vhodné ke kladení vajíček. Žijí na otevřených biotopech, jako jsou louky, břehy 
řek nebo okraje světlých lesů. Ideálním prostředím pro tyto motýly jsou vlhká a zároveň prosluněná místa. Ote-
vřená populační struktura a vysoká rozptýlenost samiček dovoluje osídlovat území pozměněná lidskou činností, 
na kterých nacházejí dostatek vhodné flory k obživě i rozmnožování.

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.
Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 19 mm, vytiskla ji Tiskárna 

Hradištko, s.r.o. na tiskových listech o 100 známkách.
Známka má katalogové číslo 1110 a platnost od 15. února 2021 do odvolání.

Praha 3. února 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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