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Ocenění předsedy Senátu Jiřímu Grygarovi 
 

Tisková zpráva ze dne 28. září 2021 

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil udělil na návrh senátorů 

Jiřího Duška a Ladislava Václavce stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu 

České republiky panu Jiřímu Grygarovi. Stalo se tak 28. září 2021. 
 

Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad 

vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo 

svými zvláštními činy či schopnostmi. Od roku 2012 je předseda Senátu předává při 

příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných 

zahraničních osobností mimo toto datum. 

 

V minulých letech ji obdržel například RNDr. Václav Cílek, CSc. (2019), prof. RNDr. Martin 

Černohorský, CSc. (2018), prof. Ing. Armin Delong, DrSc. (2015), prof. Ing. Pavel Hobza, 

DrSc. (2012), prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (2013), prof. RNDr. František Janouch, CSc. 

(2012), doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. (2019), prof. Ing. Rudolf Zahradník (2013). 

 

Citujeme zdůvodnění pro letošního laureáta:  

 

Jiří Grygar je jeden z nejvýznamnějších českých popularizátorů vědy, který i ve svých 

85 letech přivádí k zájmu o vědu a techniku desítky, stovky a možná i tisíce mladých lidí.  

 

Po vystudování astronomie pracoval až do roku 1980 v Astronomickém ústavu ČSAV, od té 

doby působí ve Fyzikálním ústavu Československé akademie věd / Akademie věd České 

republiky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (např. na téma fotometrie 

a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a částicová fyzika) a řadu populárně-naučných 

publikací. Mnohé z nich dosáhly nákladu stovek tisíc výtisků, například knihy Vesmír 

(spoluautoři Z. Horský a P. Mayer), Sejdeme se v nekonečnu, Okna vesmíru dokořán. 

 

Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích 

pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách a na internetu. Za všechny lze jmenovat 

seriál bratislavského studia Československé televize Okna vesmíru dokořán, ale také 

nekonečnou řadu příspěvků v pořadu Českého rozhlasu Meteor. Řadu publikací také přeložil. 

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů 

uplynulého roku pod názvem Žeň objevů – svojí délkou a systematičností se jedná o světový 

unikát. 

 

V letech 1991–1993 byl předsedou Vědecké rady Grantové agentury Československé 

akademie věd/Akademie věd České republiky, v letech 1992–1998 předsedou České 

astronomické společnosti, v letech 2001–2010 viceprezidentem Evropské rady skeptických 

organizací, v letech 2008–2010 místopředsedou Učené společnosti České republiky. 

Vykonávaných funkcí by se našla celá řada. Po ukončení jeho předsednictví v České 

astronomické společnosti si jej tato společnost zvolila čestným členem.  
 
Medailonek Jiřího Grygara na webu Senátu - https://www.senat.cz/cinnost/pametni_medaile/oceneny.php?id=3. 

https://www.senat.cz/cinnost/pametni_medaile/oceneny.php?id=3

