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1. Pijeme první ligu, solnička a půllitr s pivem jsou nezbytné 

doplňky jídla. Vysoký tlak pak mají často i třicátníci 

Online ● prazskypatriot.cz (Regionální zprávy) ● 5. 10. 2021, 9:39 
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Odkaz: https://www.prazskypatriot.cz/pijeme-prvni-ligu-solnicka-a-pullitr-s-pivem-jsou-nezbytne-

doplnky-jidla-vysoky-tlak-pak-maji-casto-i-tricatnici/ 

... tlakem každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech už trpí hypertenzí dvě 
třetiny obyvatel,“ říká profesor Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti.  Podle nedávné studie u 
skupiny mužů mezi 25 a... 

2. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● udalostiextra.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 10. 2021, 20:31 

Rubrika: Magazíny 

Odkaz: https://udalostiextra.cz/magazin/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-kardiologove/19017/ 

... třicátníků trpí vysokým tlakem každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech 
už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti. Podle nedávné... 

3. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● udalostiextra.cz – FACEBOOK ● 5. 10. 2021, 20:42 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/udalostiextra/posts/4411677542250693  

... třicátníků trpí vysokým tlakem každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech 
už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti. Podle nedávné... 

4. Hypertenzí trpí v ČR už třicátníci 

Online ● hcmagazin.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 5. 10. 2021, 21:00 

Rubrika: Kaleidoskop 

Odkaz: https://www.healthcomm.cz/magazin/clanek_kaleidoskop_3762.html  

... třicátníků trpí vysokým tlakem každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech 
už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti. Podle nedávné... 
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Odkaz: https://www.stabilita-a-rozvoj.eu/aktuality/zdravotnictvi/  

... třicátníků trpí vysokým tlakem každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a  v 70 letech 
už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické 
společnosti. Podle nedávné... 

6. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 6. 10. 2021, 1:30 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/10/06/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-kardiologove/ 

.... MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.  Podle nedávné studie u skupiny mužů 
mezi 25 a 65 lety v průměru klesla za posledních přibližně 35 let prevalence hypertenze o 1,8 %. U žen to naopak 
bylo celých 9 %. A... 

7. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● all4fun.cz (Životní styl / Móda) ● 6. 10. 2021, 7:35 
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Odkaz: https://all4fun.cz/zivotni-styl/zdravi/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-kardiologove/ 

... prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. Podle nedávné studie u skupiny 
mužů mezi 25 a 65 lety v průměru klesla za posledních přibližně 35 let prevalence hypertenze o 1,8 %. U žen to 
naopak bylo celých 9 %. A... 

8. Pivo a solnička k obědu: Kardiolog varuje před vysokým tlakem 
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... mladších pacientů, zejména pak u mužů. V generaci třicátníků trpí vysokým tlakem každý pátý. Největší nárůst 
pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš 
Linhart... 

9. Kardiolog Aleš Linhart: Čechy stále trápí vysoký tlak 

Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 6. 10. 2021, 11:17 

Rubrika: Blesk.cz 

Odkaz: https://wick.cz/kardiolog-ales-linhart-cechy-stale-trapi-vysoky-tlak/ 

…Přestože se za posledních 35 let podařilo výskyt v populaci mezi 25. a 65. rokem snížit o 6 % na 41,5 %, podle 
odborníků to není důvod k uspokojení... 
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10. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 
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Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 
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.... MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.  Není naopak potřeba si zakazovat pití 
kávy, jelikož žádný výzkum neprokázal, že by významně ovlivňovala vysoký tlak. Foto: pixabay  Podle nedávné 
studie u skupiny mužů mezi... 
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Online ● epochaplus – FACEBOOK  ● 8. 10. 2021, 16:43 

Rubrika: Hlavní stránka 

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

.... MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.  Není naopak potřeba si zakazovat pití 
kávy, jelikož žádný výzkum neprokázal, že by významně ovlivňovala vysoký tlak. Foto: pixabay  Podle nedávné 
studie u skupiny mužů mezi... 
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... každý pátý. Největší nárůst pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech už trpí hypertenzí dvě třetiny 
obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. Podle nedávné studie u 
skupiny mužů mezi 25... 
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... obyvatel," varuje předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Podle nedávné studie u skupiny mužů 
mezi 25 a 65 lety v průměru klesla za posledních přibližně 35 let hypertenze v poměru k aktuálnímu počtu 
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... pak pozorujeme kolem 50. roku života a v 70 letech už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. 
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... letech už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České 
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Linhart 

Rozhlas ● ZET (České stanice) ● 21. 10. 2021, 1:06 

Rubrika: Podcasts 

Odkaz: https://www.radiozet.cz/podcast/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-jen-70-procent-

lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart 

... tlaku. „Ten problém je poměrně rozsáhlý. V průběhu let se ho ale trošku daří zlepšovat,“ říká předseda České 
kardiologické společnosti Aleš Linhart. Hypertenze nemá pro většinu lidí žádné bezprostřední příznaky a řada 
pacientů bere toto... 

 

21. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 21. 10. 2021, 9:23 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-
kardiologove/ 

... a v 70 letech už trpí hypertenzí dvě třetiny obyvatel,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České 
kardiologické společnosti . Podle nedávné studie u skupiny mužů mezi 25 a 65 lety v průměru klesla za posledních 
přibližně 35 let... 

https://www.radiozet.cz/podcast/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-jen-70-procent-lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart
https://www.radiozet.cz/podcast/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-jen-70-procent-lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart
https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-kardiologove/
https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/hypertenze-je-v-cesku-stale-casta-varuji-kardiologove/


22. Hypertenze je v Česku stále častá, varují kardiologové 

Online ● florence.cz – FACEBOOK ● 21. 10. 2021, 9:51 

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

...Solnička a půllitr s pivem, to jsou nezbytné doplňky každodenního jídla v řadě českých domácností. Tato dvojice 
v kombinaci s nedostatkem pohybu a vznikem obezity pak podle kardiologů přispívá ke stávajícímu počtů 
pacientů s vysokým tlakem... 

23. Vysoký krevní tlak je tichý zabiják, ví o něm jen 70 procent lidí. 

Zanedbání léčby vede k dalekosáhlým následkům, varuje lékař 

Linhart 

Podcasty ● Ranní host rádia Z (Hudba) ● 21. 10. 2021, 13:06 

Odkaz: https://talk.youradio.cz/porady/ranni-host-radia-z/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-

jen-70-procent-lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart 

... rozsáhlý. V průběhu let se ho ale trošku daří zlepšovat,“ říká předseda České kardiologické společnosti Aleš 
Linhart. Hypertenze nemá pro většinu lidí žádné bezprostřední příznaky a řada pacientů bere toto onemocnění 
na lehkou váhu. Proto bývá... 

24. Studio 6: Prevence a léčba vysokého krevního tlaku 

Televize ● Studio 6 (ČT1 + ČT24)) ● 25. 10. 2021, 5:59 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-
6/221411010101025/obsah/871419-prevence-a-lecba-vysokeho-krevniho-tlaku/  

...Host: prof.  Aleš Linhart… 
 

 

 

https://www.facebook.com/Florencecasopis/
https://talk.youradio.cz/porady/ranni-host-radia-z/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-jen-70-procent-lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart
https://talk.youradio.cz/porady/ranni-host-radia-z/vysoky-krevni-tlak-je-tichy-zabijak-vi-o-nem-jen-70-procent-lidi-zanedbani-lecby-vede-k-dalekosahlym-nasledkum-varuje-lekar-linhart
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010101025/obsah/871419-prevence-a-lecba-vysokeho-krevniho-tlaku/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010101025/obsah/871419-prevence-a-lecba-vysokeho-krevniho-tlaku/


25. Vysoký tlak a my 

Tisk ● Rytmus života (CZ); str. 26 (Společenské / Bulvár) ● 1. 11. 2021 

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

 

 
 



26. Vysoký tlak mají i mladí lidé. Kardiolog MUDr. Linhart 

vysvětluje, čím to je a kdo je v přímém ohrožení života 

Online ● styl.instory.cz (Společenské / Bulvár) ● 31. 10. 2021, 8:15 

Vydavatel: Fruit Factory / Digital 

Odkaz: https://styl.instory.cz/zdravi/6201-vysoky-tlak-maji-i-mladi-lide-kardiolog-mudr-linhart-
vysvetluje-cim-to-je-a-kdo-je-v-primem-ohrozeni-zivota.html 

.... Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.  Podle něj u skupiny mužů mezi 25 a 65 lety v 
průměru klesla za posledních přibližně 35 let prevalence hypertenze o 1,8 %. U žen to naopak bylo celých 9 %. A 
zatímco u žen klesala... 

27. Vysoký krevní tlak mají často i třicátníci 

Tisk ● Právo; str. 9 (Zprávy / Politika) ● 15. 11. 2021 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Rubrika: ZDRAVÍ 

 
... prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.  Hodně soli, málo pohybu  Podle 
nedávné studie u skupiny mužů mezi 25 a 65 lety v průměru klesla za posledních přibližně 35 let prevalence 
hypertenze o 1,8 %. U žen to... 

 
 
 

https://styl.instory.cz/zdravi/6201-vysoky-tlak-maji-i-mladi-lide-kardiolog-mudr-linhart-vysvetluje-cim-to-je-a-kdo-je-v-primem-ohrozeni-zivota.html
https://styl.instory.cz/zdravi/6201-vysoky-tlak-maji-i-mladi-lide-kardiolog-mudr-linhart-vysvetluje-cim-to-je-a-kdo-je-v-primem-ohrozeni-zivota.html


28. Solit by se mělo s mírou 

Tisk ● 21. století; str. 80 (Hobby / Populárně naučné) ● 18. 11. 2021 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

 
 



29. VÁNOCE SE BLÍŽÍ A TLAK STOUPÁ 

Tisk ● OnaDnes; str. 30, 31, 32, 34 (Životní styl / Móda) ● 29. 11. 2021 

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