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…zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté 
mrazy nebo stresy… 

6. V chladných měsících mají lidé častěji infarkty, varují 

kardiologové 

Online ● ČTK (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 12:11 

Vydavatel: Česká tisková kancelář 
 

…V chladných zimních měsících, především v prosinci a lednu, zaznamenávají lékaři více případů infarktů a 
mrtvic. Lidé, kteří mají kardiovaskulární choroby, by se neměli náhle vystavovat mrazivému počasí a měli by se 
také vyvarovat velké fyzické zátěže. Novinářům to dnes řekl předseda České kardiologické společnosti Aleš 
Linhart. 

Čím je zima chladnější, tím je rizikovější pro rozvoj infarktů a mrtvic. Nejvíce jich lékaři zaznamenávají v prosinci a 
lednu. Vyšší riziko mají podle kardiologů muži, starší pacienti a obecně ti, kteří si na infarkt "zadělávají" mnoho 
let. Jde o lidi, kteří mají vysoký cholesterol a krevní tlak, cukrovku a nevěnují se pravidelně fyzické aktivitě. 
"Opravdu je dobré, aby se pacienti, kteří trpí například srdečním selháním nebo mají chronickou ischemickou 
chorobu srdeční, nevystavovali příliš rychle mrazivému počasí a aby se vyvarovali příliš velké fyzické zátěži v 
chladném počasí, protože to mohou být spouštěče jejich příhod," řekl Linhart. I o Vánocích, které pro spoustu lidí 
znamenají určité uvolnění režimu, by lidé neměli zapomínat na chronickou léčbu cukrovky či vysokého krevního 
tlaku. 
Kardiologové také dnes zopakovali, že lidem s kardiovaskulárními nemocemi doporučují očkování proti covidu-
19. Podle Linharta jsou cukrovka a ischemická choroba srdeční nejčastějšími přidruženými nemocemi, se kterými 
pacienti nakažení covidem umírají. 
Ročně se s akutním infarktem myokardu do tuzemských kardiovaskulárních center dostane asi 14.000 pacientů, 
ale populace těch, kterým infarkt hrozí, je výrazně větší. "Máme asi 130.000 pacientů s aterosklerózou, kolem půl 
milionu pacientů s ischemickou chorobou srdeční, a když se to zkombinuje s diabetem, počet rizikových pacientů 
je opravdu velký," uvedl Miloš Táborský, přednosta kardiologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice. 
Během epidemie covidu lidé s infarktem méně vyhledávali lékařskou pomoc, nebo přijížděli pozdě. Kardiologové 
proto připomínají, aby při náhlé bolesti na hrudi, dušnosti, bušení srdce, pocitech na zvracení či ztrátě vědomí 
ihned volali záchrannou službu. U neléčeného infarktu je v akutní fázi riziko, že pacient zemře, asi 20 až 30 
procent. Pokud se mu dostane lékařské péče včas, má naopak 95procentní šanci na další kvalitní život. …  

7. V chladných měsících mají lidé častěji infarkty, varují 

kardiologové 

Online ● ceskenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 12:11 

Vydavatel: Česká tisková kancelář 

Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-chladnych-mesicich-maji-lide-casteji-infarkty-varuji-

kardiologove/2132802  

… náhle vystavovat mrazivému počasí a měli by se také vyvarovat velké fyzické zátěže. Novinářům to v úterý řekl 
předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Čím je zima chladnější, tím je rizikovější pro rozvoj 
infarktů a mrtvic… 

8. Proč lidé s infarktem riskují a nevolají záchranku? Bojí se 

covidu-19 

Online ● prazskypatriot.cz (Regionální zprávy) ● 14. 12. 2021, 12:15 

Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o. 

Odkaz: https://www.prazskypatriot.cz/proc-lide-s-infarktem-riskuji-a-nevolaji-zachranku-boji-se-
covidu-19/ 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-chladnych-mesicich-maji-lide-casteji-infarkty-varuji-kardiologove/2132802
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-chladnych-mesicich-maji-lide-casteji-infarkty-varuji-kardiologove/2132802
https://www.prazskypatriot.cz/proc-lide-s-infarktem-riskuji-a-nevolaji-zachranku-boji-se-covidu-19/
https://www.prazskypatriot.cz/proc-lide-s-infarktem-riskuji-a-nevolaji-zachranku-boji-se-covidu-19/


… deset stupňů zvedá počet srdečních příhod asi o sedm procent,“ řekl Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například dle statistik záchranářů vévodil, co se počtu infarktů 
týče, leden.  Předejít tomu, aby… 

9. V zimě častěji hrozí infarkt, varují kardiologové 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 12:43 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3414154-v-zime-casteji-hrozi-infarkt-varuji-kardiologove 

… mrazivému počasí a měli by se také vyvarovat velké fyzické zátěže. Uvedl to předseda České kardiologické 
společnosti Aleš Linhart.  Události: S chladnějším počasím stoupá riziko infarktů  Čím je zima chladnější, tím je 
rizikovější pro rozvoj… 

10. Zima „přeje“ infarktům. Kardiologové vyzývají – volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● udalostiextra.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 13:53 

Rubrika: Magazíny 

Odkaz: https://udalostiextra.cz/magazin/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-
hned-pri-prvnich-priznacich/23313/ 

…Sc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, 
leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před svátky neměly na srdce sebemenší dopad, lze dle 
odborníků pouze dlouhodobou… 

11. Zima „přeje“ infarktům. Kardiologové vyzývají – volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● udalostiextra.cz – FACEBOOK ● 14. 12. 2021, 13:55 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/udalostiextra  

…V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy 
před svátky neměly na srdce sebemenší dopad, lze dle odborníků pouze dlouhodobou… 

12. Předvánoční stres i zima »přejí« infarktům: Záchranku volejte 

při prvních příznacích, radí šéf kardiologů 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 14. 12. 2021, 14:08 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/698497/predvanocni-stres-i-
zima-preji-infarktum-zachranku-volejte-pri-prvnich-priznacich-radi-sef-kardiologu.html 

… srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 °C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš 
Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu 
infarktů týče, leden.  Předejít… 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3414154-v-zime-casteji-hrozi-infarkt-varuji-kardiologove
https://udalostiextra.cz/magazin/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich/23313/
https://udalostiextra.cz/magazin/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich/23313/
https://www.facebook.com/udalostiextra
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/698497/predvanocni-stres-i-zima-preji-infarktum-zachranku-volejte-pri-prvnich-priznacich-radi-sef-kardiologu.html
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/698497/predvanocni-stres-i-zima-preji-infarktum-zachranku-volejte-pri-prvnich-priznacich-radi-sef-kardiologu.html


13. Trápí vás srdce? Zapomeňte na lékové prázdniny, riziko 

infarktu se v zimě zvyšuje, varuje lékař 

Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Český rozhlas) ● 14. 12. 2021, 14:10 

Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: Aktuální dění 

Odkaz: https://radiozurnal.rozhlas.cz/trapi-vas-srdce-zapomente-na-lekove-prazdniny-riziko-infarktu-
se-v-zime-zvysuje-8640804 

… zaděláváme po celý život,“ upozorňuje předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Pacienti, kteří 
se zvýšenému riziku infarktu chtějí v zimě vyhnout, by podle něj měli především důsledně dodržovat stanovenou 
lékovou léčbu a nedělat si… 

14. Zima zvyšuje riziko infarktů, vinu však většinou nese špatný 

životní styl 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 14:31 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/stres-zima-vanoce-infarkt-ceska-kardiologicka-
spolecnost.A211214_113542_domaci_ajez 

… deset stupňů Celsia zvedá počet srdečních příhod asi o sedm procent,“ uvedl předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS) Aleš Linhart.  Podle posledních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky skončilo v roce 
2020 v nemocnicích s… 

15. Zima „přeje“ infarktům! Kardiologové vyzývají – volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 14. 12. 2021, 14:49 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/12/14/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-

zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich/ 

…. Teplotní propad o přibližně 10 ° C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., 
předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  
Předejít tomu, aby… 

16. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● stabilita-a-rozvoj.eu (Podnikání / Marketing / PR) ● 14. 12. 2021, 20:00 

Odkaz: https://www.stabilita-a-rozvoj.eu/aktuality/zdravotnictvi/  

… výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 °C 
zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020… 

 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/trapi-vas-srdce-zapomente-na-lekove-prazdniny-riziko-infarktu-se-v-zime-zvysuje-8640804
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17. V chladných měsících mají lidé častěji infarkty, varují 

kardiologové 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 16:00 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/v-chladnych-mesicich-maji-lide-casteji-infarkty-varuji-
kardiologove_555108.html 

…mrazivému počasí a měli by se také vyvarovat velké fyzické zátěže. Novinářům to v úterý řekl předseda České 
kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Čím je zima chladnější, tím je rizikovější pro rozvoj infarktů a mrtvic… 

18. V chladných měsících mají lidé častěji infarkty, varují 

kardiologové 

Online ● barrandov.tv (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 17:00 

Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/zdravi/v-chladnych-mesicich-maji-lide-casteji-

infarkty-varuji-kardiologove_19254.html 

…mrazivému počasí a měli by se také vyvarovat velké fyzické zátěže. Novinářům to v úterý řekl předseda České 
kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Čím je zima chladnější, tím je rizikovější pro rozvoj infarktů a mrtvic… 

19. Studio ČT24: V zimě hrozí více mrtvice a infarkty 

Televize ● Studio ČT24 (ČT24) ● 14. 12. 2021, 17:33 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058031214/ 

…Téma: V zimě hrozí více mrtvice a infarkty  Hosté: Aleš Linhart, předseda, Česká kardiologická společnost  
Miloš Táborský, přednosta 1. kliniky, Kardiocentrum FN Olomouc  Petr Kala, prezident, Česká asociace… 
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20. V zimě častěji hrozí infarkt, varují kardiologové 

Online ● ČT24 – FACEBOOK + Události Brno – FACEBOOK ● 14. 12. 2021, 15:11 + 20:55 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.facebook.com/137067469008/posts/10160525483219009/ + 
https://www.facebook.com/123822671018049/posts/4663192840414320/  

…Lidé s kardiovaskulárními chorobami by se v mrazivém počasí měli vyvarovat fyzické zátěže. Především v 
prosinci a lednu lékaři zaznamenávají více případů infarktů a mrtvic… 

https://www.facebook.com/137067469008/posts/10160525483219009/
https://www.facebook.com/123822671018049/posts/4663192840414320/


21. Věda Plus: Chladné počasí zvyšuje riziko infarktu 

Podcasty ● Plus (Zprávy) ● 14. 12. 2021, 17:35 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.mujrozhlas.cz/rapi/view/episode/e04fe910-7e4c-32ad-9551-238c93e854df 

… to profesor aleš linhart z druhé interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice v praze my vidíme že je v české 
republice měsíce kde je hodně chladno jsou spojeny s nárůstem infarktu myokardu ta data která máme třeba ze 
švýcarska svědčí o tom… 

22. Chladné počasí zvyšuje riziko infarktu 

Rozhlas ● ČRo Plus (Český rozhlas) ● 14. 12. 2021, 17:35 

Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: Věda 

Odkaz: https://plus.rozhlas.cz/chladne-pocasi-zvysuje-riziko-infarktu-8640363 

…Chladné počasí zvyšuje riziko infarktu  Mráz zužuje tepny, zvyšuje krevní tlak a způsobuje poruchy srdečního 
rytmu. V Kanadě zjistili, že při snížení teploty o zhruba 10 stupňů narůstá počet srdečních příhod o sedm procent. 
Kardiaci by tak… 

23. Hlavní zprávy: Riziko infarkzů 

Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Český rozhlas) ● 14. 12. 2021, 18:00 

Vydavatel: Český rozhlas 

 
Moderátorka:   
Riziko infarktů je v zimě 3,5 x větší než v létě. Upozorňuje na to Česká kardiologická společnost. Důvody jsou 
prudký pokles venkovní teploty, nižší vlhkost vzduchu i předvánoční stres. Lidé teď navíc ze strachu z nákazy 
koronavirem méně chodí na kontroly a nevolají si záchranku okamžitě. 

Redaktorka: 
To ale nebyl případ Jiřího Peroutky z Brna. Když ho loni začala bolet ruka, neotálel. 

Jiří PEROUTKA, z Brna: 
Jsem. Absolutně neuvažoval o tom, že bych měl mít strach zavolat si sanitku. A volal jsem ju hned, jak bylo třeba. A 
rovnou teda na sál. Podle lékaře mi to zachránilo život. 

Redaktorka: 
Přechozený infarkt zanechává fatální následky na srdci a spolu s chladným počasím, při kterém stoupá tlak, 
zvyšuje riziko další příhody, upozornil předseda Kardiologické společnosti Aleš Linhart. 

Aleš LINHART, předseda Kardiologické společnosti: 
Ti, kteří mají chronické potíže, tak když vylezou do mrazu, tak je mají daleko dříve, protože jejich věnčité tepny 
reagují křečí. 

Redaktorka: 
Lidé, kterým hrozí větší riziko infarktu, by proto neměli podceňovat preventivní kontroly. 

24. Riziko infarktů v zimě 

Rozhlas ● Rádio Z (Odpolední vysílání) ● 14. 12. 2021, 15:10 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

 
…Host: prof. Aleš inhart, České kardiologické společnosti… 

https://www.mujrozhlas.cz/rapi/view/episode/e04fe910-7e4c-32ad-9551-238c93e854df
https://plus.rozhlas.cz/chladne-pocasi-zvysuje-riziko-infarktu-8640363


25. Stoupá riziko infarktů 

Televize ● Události (ČT1) ● 14. 12. 2021, 19:45 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000101214/  

… lékařů vyšší krevní tlak a cholesterol. Jsou to kuřáci, jsou obézní a mají také další chronické nemoci. Dalším 
rizikovým faktorem je i stres, velká námaha a teď v zimě také pokles teplot.  Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti… 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000101214/


 

26. Události: S chladnějším počasím stoupá riziko infarktů 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 12. 2021, 19:23 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/3414510-udalosti-s-chladnejsim-pocasim-stoupa-riziko-infarktu 

… S chladnějším počasím stoupá riziko infarktů… 

27. Riziko infarktu je v zimě vyšší. Co dělat, aby vás nepostihl 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 15. 12. 2021, 0:00 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/riziko-infarktu-je-v-zime-vyssi-co-delat-aby-vas-nepostihl/ 

… nejrizikovějším obdobím,“ potvrzuje Aleš Linhart , předseda České kardiologické společnosti (ČKS).  Zima 
přináší pokles teplot, vysokou vlhkost vzduchu, zvýšenou fyzickou aktivitu v podobě odklízení napadaného sněhu 
nebo Vánoce, s nimiž se může pojit… 

28. Riziko infarktu je v zimě vyšší. Co dělat, aby vás nepostihl 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK ● 15. 12. 2021, 12:59 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/256740072238/posts/10158669128427239/  

…Ne horko, ale právě zima svědčí infarktům! Je dobré to vědět a při příznacích ihned volat záchranku.… 

https://ct24.ceskatelevize.cz/3414510-udalosti-s-chladnejsim-pocasim-stoupa-riziko-infarktu
https://www.vitalia.cz/clanky/riziko-infarktu-je-v-zime-vyssi-co-delat-aby-vas-nepostihl/
https://www.facebook.com/256740072238/posts/10158669128427239/


29. V zimě pozor na srdce a větší fyzickou zátěž 

Tisk ● Lidové noviny; str. 4 (Zprávy / Politika) ● 15. 12. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

 

30. Je tu zima, pozor na infarkty 

Tisk ● Metro – Praha, Metro – Brno, Metro – Budějovice, Brno – Ostrava; str. 11 (Regionální zprávy) ● 

15. 12. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

 

 



31. Pozor na infarkt. Nejčastější jsou v zimě 

Tisk ● Českobudějovický deník, Berounský deník, Blanenský deník, Brněnský deník, Bruntálský a 

Krnovský deník, Břeclavský deník, Chebský deník, Chomutovský deník, Chrudimský deník, 

Domažlický deník, Děčínský deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Havlíčkobrodský deník, 
Hodonínský deník, Hradecký deník, Jablonecký deník, Jihlavský deník, Jindřichohradecký deník, 

Jičínský deník, Karlovarský deník, Karvinský deník, Klatovský deník, Krkonošský deník, 
Kroměřížský deník, Liberecký deník, Litoměřický deník, Moravskoslezský deník, Mostecký deník, 

Novojičínský deník, Náchodský deník, Olomoucký deník, Opavský a Hlučínský deník, Orlický 

deník, Pardubický deník, Pelhřimovský deník, Plzeňský deník, Prachatický deník, Prostějovský 
deník, Písecký deník, Pražský deník, Přerovský a Hranický deník, Rokycanský deník, Rychnovský 

deník, Slovácký deník, Sokolovský deník, Strakonický deník, Svitavský deník, Tachovský deník, 
Teplický deník, Táborský deník, Třebíčský deník, Valašský deník, Vyškovský deník, Zlínský deník, 

Znojemský deník, Ústecký deník, Českokrumlovský deník, Českolipský deník, Šumperský a 

Jesenický deník, Žatecký a Lounský deník, Žďárský deník; str. 7 (Regionální zprávy) ● 15. 12. 2021 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

 

 

 

32. V zimě přibývá infarktů 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 15. 12. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: Zdraví 

 



33. Nejvíce infarktů dostávají Češi na přelomu roku. Stres je pouze 

jedním z důvodů 

Online ● denik.cz, benesovsky.denik.cz, berounsky.denik.cz, blanensky.denik.cz, 

boleslavsky.denik.cz, brnensky.denik.cz, bruntalsky.denik.cz, breclavsky.denik.cz, 

chebsky.denik.cz, chomutovsky.denik.cz, chrudimsky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, 
decinnsky.denik.cz, fm.denik.cz, havlickobrodsky.denik.cz, hodoninsky.denik.cz, 

hradecky.denik.cz, jablonecky.denik.cz, jihlavsky.denik.cz, jindrichohradecky.denik.cz, 
jicinsky.denik.cz, karlovarsky.denik.cz, karvinsky.denik.cz, kladensky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 

kolinsky.denik.cz, krkonossky.denik.cz, kromerizsky.denik.cz, kutnohorsky.denik.cz, 

liberecky.denik.cz, litomericka.denik.cz, moravskoslezsky.denik.cz, mostecky.denik.cz, 
melnicky.denik.cz, nachodsky.denik.cz novojicinsky.denik.cz, nymbursky.denik.cz, 

olomoucky.denik.cz, opavsky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, 
pelhrimovsky.denik.cz, plzensky.denik.cz, prachaticky.denik.cz, prazsky.denik.cz, 

prostejovsky.denik.cz, pisecky.denik.cz, prerovsky.denik.cz, pribramsky.denik.cz, 

rakovnicky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz, slovacky.denik.cz, 
sokolovsky.denik.cz, strakonicky.denik.cz, svitavsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, 

teplicky.denik.cz, taborsky.denik.cz, trebicsky.denik.cz, valassky.denik.cz, vyskovsky.denik.cz, 
zlinsky.denik.cz, znojemsky.denik.cz, ustecky.denik.cz, ceskobudejovicky.denik.cz, 

ceskokrumlovsky.denik.cz, ceskolipsky.denik.cz, sumpersky.denik.cz, zatecky.denik.cz, 

zdarsky.denik.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 12. 2021, 4:01 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://www.denik.cz/zdravi/infarkt-srdecni-prihoda-narust.html 

… kardiologické společnosti (ČKS).  Příznaky infarktu  Dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do 
krku, zubů, dolní čelisti nebo obou horních končetin. Infarkt provází také bolest v zádech či břiše. Diagnoza 
infarktu myokardu je potvrzena… 

34. Zima i předvánoční stres zvyšují riziko infarktů. Problémem je 

životní styl, tvrdí experti 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 12. 2021, 5:50 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. 

Odkaz: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/450566-zima-i-predvanocni-stres-zvysuji-riziko-

infarktu-problemem-je-hlavne-zivotni-styl-tvrdi-experti 

… výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad přibližně o 10 °C 
zvedá počet srdečních příhod asi o sedm procent," uvedl předseda České kardiologické společnosti (ČKS) Aleš 
Linhart.  V roce 2020… 

35. Zima i předvánoční stres zvyšují riziko infarktů. Problémem je 

životní styl, tvrdí experti 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 15. 12. 2021, 5:50 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/450566 

… poklesem teplot a výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad 
přibližně o 10 °C zvedá počet srdečních příhod asi o sedm procent," uvedl předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS) Aleš Linhart… 

https://www.denik.cz/zdravi/infarkt-srdecni-prihoda-narust.html
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/450566-zima-i-predvanocni-stres-zvysuji-riziko-infarktu-problemem-je-hlavne-zivotni-styl-tvrdi-experti
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/450566-zima-i-predvanocni-stres-zvysuji-riziko-infarktu-problemem-je-hlavne-zivotni-styl-tvrdi-experti
https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/450566


36. V zimě hrozí infarkt častěji než v létě, s přivoláním záchranky 

neotálejte 

Online ● novinky.cz/zena (Životní styl / Móda) ● 15. 12. 2021, 5:58 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

Odkaz: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/v-zime-hrozi-infarkt-casteji-nez-v-lete-s-
privolanim-zachranky-neotalejte-40381122 

… Petr Kala, prezident České asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti.  Čím dříve si tedy 
lidé s infarktem zavolají záchranku, tím lépe. Mezi prvotní příznaky, které vás na infarkt upozorní, přitom jsou: 
bolest na hrudi… 

37. Jiří (65): V nemocnici nechápali, jak muže takový člověk 

skončit na operačním sále 

Online ● prazskypatriot.cz (Regionální zprávy) ● 15. 12. 2021, 11:50 

Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o. ● Autor: Lucie Rychlá ● Rubrika: Lifestyle / Zdraví 

Odkaz: https://www.prazskypatriot.cz/jiri-65-v-nemocnici-nechapali-jak-muze-takovy-clovek-skoncit-
na-operacnim-sale/ 

… ujal tým kardiologa Petra Kaly a voperoval mu stent, což je cévní „výztuha“ zabraňující zúžení cév.  „Koukali na 
mě trošku nevěřícně, jak je možné, že jim tak relativně zdravý člověk přistane po infarktu na operačním sále. 
Každopádně měsíc po… 

38. Zima „přeje“ infarktům. Kardiologové vyzývají – volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● aktual24.cz (Zprávy / Politika) ● 16. 12. 2021, 7:28 

Odkaz: https://www.aktual24.cz/lifestyle/13930-zima-%E2%80%9Epreje%E2%80%9C-infarktum-

kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich 

… prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například 
vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před svátky neměly na 
srdce sebemenší dopad, lze… 

39. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● 21stoleti.cz (Jiné) ● 16. 12. 2021, 10:12 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://21stoleti.cz/2021/12/16/zima-preje-infarktum/ 

… příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 
2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před 
svátky neměly na srdce… 

40. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● 21stoleti.cz – FACEBOOK ● 16. 12. 2021, 10:12 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/v-zime-hrozi-infarkt-casteji-nez-v-lete-s-privolanim-zachranky-neotalejte-40381122
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/v-zime-hrozi-infarkt-casteji-nez-v-lete-s-privolanim-zachranky-neotalejte-40381122
https://www.prazskypatriot.cz/jiri-65-v-nemocnici-nechapali-jak-muze-takovy-clovek-skoncit-na-operacnim-sale/
https://www.prazskypatriot.cz/jiri-65-v-nemocnici-nechapali-jak-muze-takovy-clovek-skoncit-na-operacnim-sale/
https://www.aktual24.cz/lifestyle/13930-zima-%E2%80%9Epreje%E2%80%9C-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich
https://www.aktual24.cz/lifestyle/13930-zima-%E2%80%9Epreje%E2%80%9C-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich
https://21stoleti.cz/2021/12/16/zima-preje-infarktum/


Odkaz: https://www.facebook.com/casopis21stoleti/  

… příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 
2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před 
svátky neměly na srdce… 

41. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 16. 12. 2021, 10:21 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/zima-preje-infarktum.html?authToken=null 

… chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 ° C zvedá počet srdečních příhod asi o 
7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 
například vévodil, co se počtu… 

42. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● terapie.digital – FACEBOOK ● 16. 12. 2021, 14:36 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/Terapie.digital  

… chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 ° C zvedá počet srdečních příhod asi o 
7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 
například vévodil, co se počtu… 

43. Zima „přeje“ infarktům. Záchranku volejte hned při prvních 

příznacích 

Online ● ordinace.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 16. 12. 2021, 11:01 

Vydavatel: TISCALI MEDIA, a.s. 

Odkaz: https://www.ordinace.cz/clanek/zima-preje-infarktum/ 

… výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 ° C 
zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020… 

44. Propad teploty zvyšuje riziko srdečního infarktu až o 7 % 

Online ● zdravezpravy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 16. 12. 2021, 15:00 

Odkaz: https://www.zdravezpravy.cz/2021/12/16/propad-teploty-zvysuje-riziko-srdecniho-infarktu-az-

o-7/ 

… nevyjímaje, ale i v drsnějších podmínkách Kanady či naopak v některých subtropických oblastech nacházíme 
souvislost s poklesem teplot a výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční,“ 
potvrzuje předseda České kardiologické… 

https://www.facebook.com/casopis21stoleti/
https://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/zima-preje-infarktum.html?authToken=null
https://www.facebook.com/Terapie.digital
https://www.ordinace.cz/clanek/zima-preje-infarktum/
https://www.zdravezpravy.cz/2021/12/16/propad-teploty-zvysuje-riziko-srdecniho-infarktu-az-o-7/
https://www.zdravezpravy.cz/2021/12/16/propad-teploty-zvysuje-riziko-srdecniho-infarktu-az-o-7/


45. Propad teploty zvyšuje riziko srdečního infarktu až o 7 % 

Online ● zdravezpravy.cz – FACEBOOK ● 16. 12. 2021, 15:08 

Odkaz: https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/  

… nevyjímaje, ale i v drsnějších podmínkách Kanady či naopak v některých subtropických oblastech nacházíme 
souvislost s poklesem teplot a výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu srdeční,“ 
potvrzuje předseda České kardiologické… 

46. Pokles teplot a vánoční stres: Zimní období nahrává infarktům, 

prodělal ho i Jiří (65) 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 19. 12. 2021, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/698474/pokles-teplot-a-vanocni-stres-zimni-

obdobi-nahrava-infarktum-prodelal-ho-i-jiri-65.html 

… °C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 % ,“ říká MUDr. Aleš Linhart, předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Přispět k infarktu může i 
fyzická aktivita během zimy… 

47. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● life4you.cz (Životní styl / Móda) ● 21. 12. 2021, 0:49 

Rubrika: ZDRAVÍ 

Odkaz: https://life4you.cz/zdravi/zima-preje-infarktum/ 

…říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například 
vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před svátky neměly na 
srdce sebemenší dopad… 

48. Srdeční nemoc + covid = výrazné riziko úmrtí, varují lékaři 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 21. 12. 2021, 6:53 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/srdecni-nemoc-covid-vyrazne-riziko-smrti-varuji-lekari/ 

… pacienti umírají,“ říká předseda České kardiologické společnosti (ČKS) Aleš Linhart .  Chronická podoba ISCH je 
nejčastější příčinou smrti v ČR. Loni na ni zemřelo přes 19 tisíc pacientů. Jako druhou nejčastější příčinu statistici 
loni uvedli… 

49.S rdeční nemoc + covid = výrazné riziko úmrtí, varují lékaři 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK ● 21. 12. 2021, 10:55 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/vitaliacz/ 

https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/698474/pokles-teplot-a-vanocni-stres-zimni-obdobi-nahrava-infarktum-prodelal-ho-i-jiri-65.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/698474/pokles-teplot-a-vanocni-stres-zimni-obdobi-nahrava-infarktum-prodelal-ho-i-jiri-65.html
https://life4you.cz/zdravi/zima-preje-infarktum/
https://www.vitalia.cz/clanky/srdecni-nemoc-covid-vyrazne-riziko-smrti-varuji-lekari/
https://www.facebook.com/vitaliacz/


… pacienti umírají,“ říká předseda České kardiologické společnosti (ČKS) Aleš Linhart.  Chronická podoba ISCH je 
nejčastější příčinou smrti v ČR. Loni na ni zemřelo přes 19 tisíc pacientů. Jako druhou nejčastější příčinu statistici 
loni uvedli… 

50. ZIMA „PŘEJE“ INFARKTŮM 

Online ● hcmagazin.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 21. 12. 2021, 10:13 

Odkaz: http://hcom.cz/magazin/clanek_zima-%E2%80%9Epreje%E2%80%9C-infarktum_3871.html 

… příhod asi o 7 %," říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 
2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy před 
svátky neměly na… 

51. Zima „přeje“ infarktům. Kardiologové vyzývají – volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● i60.cz (Jiné) ● 26. 12. 2021, 5:15 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.i60.cz/clanek/detail/29633/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-

zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich 

… srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 ° C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš 
Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu 
infarktů týče, leden.  Předejít… 

52. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 12. 2021, 14:20 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/zima-preje-infarktum/ 

… ischemickou chorobu srdeční. Teplotní propad o přibližně 10 °C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, 
co se počtu infarktů týče… 

53. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● florence.cz – FACEBOOK ● 26. 12. 2021, 15:06 

Odkaz: https://www.facebook.com/Florencecasopis  

…Pokles teplot, vysoká vlhkost vzduchu, předvánoční stres nebo hádka s partnerem – to vše může být poslední 
kapkou vzniku infarktu, kterému zimní období „přeje“ více než zbytek roku… 

54. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● Care Comm – FACEBOOK ● 26. 12. 2021, 15:10 

Odkaz: https://www.facebook.com/carecomm.cz/photos/a.271843241202745/486578459729221  

…Pokles teplot, vysoká vlhkost vzduchu, předvánoční stres nebo hádka s partnerem – to vše může být poslední 
kapkou vzniku infarktu, kterému zimní období „přeje“ více než zbytek roku… 

http://hcom.cz/magazin/clanek_zima-%E2%80%9Epreje%E2%80%9C-infarktum_3871.html
https://www.i60.cz/clanek/detail/29633/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich
https://www.i60.cz/clanek/detail/29633/zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich
https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/zima-preje-infarktum/
https://www.facebook.com/Florencecasopis
https://www.facebook.com/carecomm.cz/photos/a.271843241202745/486578459729221


55. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 27. 12. 2021, 7:00 

Autor: Olga Wildová 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/13711/34/Zima-preje-infarktum 

… přibližně 10 °C zvedá počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České 
kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, měsíc leden.  Předejít 
tomu, aby třeskuté mrazy… 

56. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● epochaplus.cz (Jiné) ● 27. 12. 2021, 8:56 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://epochaplus.cz/zima-preje-infarktum/ 

… počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden.  Nyní jich je přes 280 000, do 
roku 2030 by se jejich… 

57. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● epochaplus.cz – FACEBOOK ● 27. 12. 2021, 11:43 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/epochaplus/  

… počet srdečních příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS). V roce 2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, leden… 

58. Káva o čtvrté: Srdce na dlani 

Rozhlas ● ČRo Dvojka (Český rozhlas) ● 27. 12. 2021, 16:04 

Vydavatel: Český rozhlas ● Rubrika: Publicistika 

 
…Diskusní pořad, dnes na téma: Srdce na dlani. Host: prof. MUDr. Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky 
kardiologické FN Olomouc … 

59. Srdce na dlani 

Podcasty ● Káva o čtvrté (Zprávy) ● 27. 12. 2021, 16:04 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.mujrozhlas.cz/rapi/view/episode/d34a406b-7afd-3c2a-a92e-61f7e2b13142 

…české kardiologické společnosti k tématu zima a infarkty a ta se píše že například pokles teplot vysoká vlhkost 
vzduchu muže zdravotní problém našeho srdce zhoršit mráz zužuje tepny zvyšuje tlak a riziko ucpání… 

 

 

https://medicina.cz/clanky/13711/34/Zima-preje-infarktum
https://epochaplus.cz/zima-preje-infarktum/
https://www.facebook.com/epochaplus/
https://www.mujrozhlas.cz/rapi/view/episode/d34a406b-7afd-3c2a-a92e-61f7e2b13142


60. Nová pravidla, návrat testů v práci a infarkty v zimě 

Televize ● Večerní zprávy (Televize Seznam) ● 29. 12. 2021, 18:24 

Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy/nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-

infarkty-v-zime-64270267 

…Nová pravidla, návrat testů v práci a infarkty v zimě  Hlavní zpravodajská relace Televize Seznam… 

 

 
 
 

 
 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy/nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-infarkty-v-zime-64270267
https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy/nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-infarkty-v-zime-64270267


 
 

61. Nová pravidla, návrat testů v práci a infarkty v zimě 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 12. 2021, 18:24 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vecerni-zpravy-nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-

infarkty-v-zime-184446 

…Nová pravidla, návrat testů v práci a infarkty v zimě… 

62. V zimě řádí infarkty častěji než v létě. Vyvolá je i námaha 

Tisk ● Právo; str. 4 (Zprávy / Politika) ● 29. 12. 2021 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vecerni-zpravy-nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-infarkty-v-zime-184446
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vecerni-zpravy-nova-pravidla-navrat-testu-v-praci-a-infarkty-v-zime-184446


63. Výběr z médií: nová lanovka na Ještěd, zájem o očkování, 

konec telemarketingu nebo infakrty v zimě 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 12. 2021, 7:19 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-nova-lanovka-zajem-o-ockovani-
konec-telmarketingu-infarkty-v_2112290719_pik 

…Srdeční choroby byly v Česku loni podle Práva nejčastější příčinou úmrtí, způsobily jich asi třetinu. Infarkt 
každoročně postihne asi 14 tisíc Čechů. Projevuje se prudkou bolestí na hrudi a dušností. Pokud pak lidé zavolají 
záchranku do deseti minut, mají téměř stoprocentní šanci, že přežijí… 

64. Zima přeje infarktům. Kardiologové vyzývají: volejte 

záchranku hned při prvních příznacích 

Online ● babinet.cz (Životní styl / Móda) ● 31. 12. 2021, 19:42 

Odkaz: https://babinet.cz/clanek-29271-zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-

hned-pri-prvnich-priznacich.html 

…Pokles teplot, vysoká vlhkost vzduchu, předvánoční stres nebo hádka s partnerem – to vše může být poslední 
kapkou vzniku infarktu, kterému zimní období „přeje“ více než zbytek roku. Podle českých kardiologů si většina 
lidí na infarkt „zadělává“ celá léta svým životním stylem – zima problém „jen“ umocní. Mráz zužuje tepny, zvyšuje 
tlak a riziko ucpání cév, způsobuje poruchy srdečního rytmu… 

65. Zima „přeje“ infarktům 

Online ● podpora-zdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 2. 1. 2022, 16:02 

Odkaz: https://www.podpora-zdravi.cz/2022/01/zima-preje-infarktum/ 

… příhod asi o 7 %,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 
2020 například vévodil, co se počtu infarktů týče, měsíc leden.  Předejít tomu, aby třeskuté mrazy nebo stresy 
neměly na srdce dopad… 

66. V zimě řádí infarkty častěji než v létě. Vyvolá je i námaha 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 1. 2022, 8:23 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-zime-radi-infarkty-casteji-nez-v-lete-vyvola-je-i-

namaha-40382734 

… srdečních příhod asi o sedm procent,“ varuje předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.  „Infarkt 
myokardu je na zimu zvlášť náchylný, a čím delší pokles je, tím je situace horší. S pokračující vlnou zimy se vždy 
počet pacientů s… 

 

67. Bude opět hodně infarktů? 

Tisk ● Moje zdraví; str. 6 (Životní styl / Móda) ● 6. 1. 2022 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: CO NÁS ZAJÍMÁ 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-nova-lanovka-zajem-o-ockovani-konec-telmarketingu-infarkty-v_2112290719_pik
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-nova-lanovka-zajem-o-ockovani-konec-telmarketingu-infarkty-v_2112290719_pik
https://babinet.cz/clanek-29271-zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich.html
https://babinet.cz/clanek-29271-zima-preje-infarktum-kardiologove-vyzyvaji-volejte-zachranku-hned-pri-prvnich-priznacich.html
https://www.podpora-zdravi.cz/2022/01/zima-preje-infarktum/
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-zime-radi-infarkty-casteji-nez-v-lete-vyvola-je-i-namaha-40382734
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-zime-radi-infarkty-casteji-nez-v-lete-vyvola-je-i-namaha-40382734


 

68. Lednový propad teplot nahrává infarktům. Mráz zužuje tepny, 

zvyšuje tlak i riziko ucpání cév 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 1. 2022, 20:32 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: Události – Domov 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/domov/lednovy-propad-teplot-nahrava-infarktum-mraz-zuzuje-tepny-

zvysuje-tlak-i-riziko-ucpani-cev.A220109_200904_ln_domov_lros 

… kardiologické společnosti (ČKS). Leden, co se počtu infarktů týče, tak tradičně vévodí.  Důležitý je životní styl  
Předejít tomu, aby třeskuté mrazy měly na srdce dopad, lze dle odborníků pouze dlouhodobou úpravou životního 
stylu. Podle kardiologa… 

https://www.lidovky.cz/domov/lednovy-propad-teplot-nahrava-infarktum-mraz-zuzuje-tepny-zvysuje-tlak-i-riziko-ucpani-cev.A220109_200904_ln_domov_lros
https://www.lidovky.cz/domov/lednovy-propad-teplot-nahrava-infarktum-mraz-zuzuje-tepny-zvysuje-tlak-i-riziko-ucpani-cev.A220109_200904_ln_domov_lros


69. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY V ZIMĚ 

Tisk ● OnaDnes; str. 16, 17, 18 (Životní styl / Móda) ● 10. 1. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: TÉMA 

 
 



70. V zimě je víc INFARKTŮ 

Tisk ● Rytmus života (CZ); str. 26 (Společenské / Bulvár) ● 10. 1. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: ZDRAVÝ ŽIVOT 

 
 



71. Leden nahrává infarktům 

Tisk ● Lidové noviny; str. 4 (Zprávy / Politika) ● 10. 1. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: DOMOV 

 



 



72. Infarkty v zimě 

Televize ● Snídaně s Novou (TV Nova) ● 10. 1. 2022, 6:40 

Vydavatel: TV Nova, s.r.o. 

Odkaz: https://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/epizoda/176135-10-1-2022  

…Host: prof. Aleš Linhart… 

 

 

 

https://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/epizoda/176135-10-1-2022


73. V zimě trápí naše zdraví více neduhů. Některým se však 

můžete vyhnout 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 10. 1. 2022, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/zdravotni-problemy-v-zime-ona-
dnes.A220106_101935_ona-vztahy_cerv 

…Mráz zužuje tepny, zvyšuje tlak a riziko ucpání cév a způsobuje poruchy srdečního rytmu. V Evropě, Českou 
republiku nevyjímaje, ale i v drsnějších podmínkách Kanady nebo naopak v některých subtropických oblastech 
nacházíme souvislost s poklesem teplot a výskytem infarktů či úmrtími na chronickou ischemickou chorobu 
srdeční…. 
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