
  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem 
oznamuje, že 10. března 2022 ve věku 81 let zemřel 

 
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.   

 
 

 
 
 

 
 

Profesor Miroslav Cikrt se narodil 16. prosince 1940 v Praze, v roce 1965 absolvoval Fakultu 
všeobecného lékařství UK Praha, kde také složil atestaci z vnitřního lékařství v roce 1971.  

Svou praxi začal jako sekundární lékař v Závodním ústavu národního zdraví 
Jáchymovských dolů v Příbrami, od roku 1966 pracoval ve Státním zdravotním ústavu v Centru 
hygieny práce a nemocí z povolání jako odborný asistent, vedoucí odborné skupiny 
toxikokinetiky, a nakonec jako vedoucí tohoto centra. Vedl rovněž Centrum pro pracovní 
lékařství spolupracující s WHO a do roku 1996 byl přednostou Kliniky pracovního lékařství 3. LF 
UK a FNKV. V letech 2002–2004 pracoval jako pedagog na Klinice pracovního lékařství 1. LF UK. 
Jeho experimentální i klinický výzkum se zaměřoval na toxikologii kovů, především rtuti, olova, 
kadmia a železa a jejich působení v životním i pracovním prostředí. Cílil na biomonitoring a efekt 
chelátotvorných antidot a byl publikován převážně v zahraničních vědeckých časopisech 
a monografiích. Díky svým studijním pobytům v USA v letech 1982, 1984 a 1993 měl profesor 
Cikrt v zahraničí řadu kolegů, s nimiž vědecky spolupracoval. Za Českou republiku rovněž 
koordinoval mezinárodní projekty, například projekt COPERNICUS nebo Working Life and EU 
Enlargement. Spolupráce s ním byla vždycky konstruktivní, protože byl vstřícný k podnětům 
a názorům ostatních kolegů.  

Profesor Cikrt byl aktivním členem řady renomovaných tuzemských a zahraničních 
společností, výborů a komisí. Byl předsedou České společnosti pracovního lékařství ČLS JEP, 
členem Společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie ČLS JEP, New York 
Academy of Sciences, poradcem WHO pro ochranu zdraví při práci, členem mezirezortní komise 
pro chemickou bezpečnost, Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, 
Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství a Poradního 
sboru hlavního hygienika ČR pro environmentální epidemiologii a hodnocení zdravotních rizik. 
Byl vedoucím redaktorem časopisu České pracovní lékařství a členem redakčních rad Central 
European Journal of Public Health, International Journal of Occupational Medicine, 
Environmental Health, Acta Poloniae Toxicologica, Central European Journal of Occupational 
and Environmental Medicine a Archives of Industrial Hygiene and Toxicology.  

V profesoru Cikrtovi ztrácí fakulta světově uznávaného odborníka v oboru průmyslové 
toxikologie. 

Profesor Cikrt byl vždy optimistický a viděl problémy z nadhledu, proto byl i skvělým 
pedagogem a kolegou, který nám bude chybět. 

 

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 18. března 2022 v 15.20 v malé obřadní síni 
krematoria v Praze-Strašnicích. 

 

Čest jeho památce! 

 
 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
121 08, Praha 2, Kateřinská 32 


	1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že 10. března 2022 ve věku 81 let zemřel
	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
	121 08, Praha 2, Kateřinská 32

