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Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 22. 8. 2021, 10:00 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3358194-kazdy-druhy-clovek-hleda-pri-zdravotnich-

potizich-informace-na-internetu-lekari-pred 

... ověřených faktů je síť plná i nebezpečných dezinformací.  Události: Lékaři varují před samoléčbou z internetu  
Předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík se dlouhodobě věnuje tématu cholesterolu. „Nějaký 
doktor někde v Americe... 

3. Čeští kardiologové o zkreslených informacích ohledně vlivu 

očkování na srdce 

Online ● tv.idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 8:53 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://tv.idnes.cz/zive/ceska-kardiologicka-spolecnost-sedlce-ockovani-covid-19-

koronavirus.V210826_084255_idnestv_pech 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100821/video/858921
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3358194-kazdy-druhy-clovek-hleda-pri-zdravotnich-potizich-informace-na-internetu-lekari-pred
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3358194-kazdy-druhy-clovek-hleda-pri-zdravotnich-potizich-informace-na-internetu-lekari-pred
https://tv.idnes.cz/zive/ceska-kardiologicka-spolecnost-sedlce-ockovani-covid-19-koronavirus.V210826_084255_idnestv_pech
https://tv.idnes.cz/zive/ceska-kardiologicka-spolecnost-sedlce-ockovani-covid-19-koronavirus.V210826_084255_idnestv_pech


...Čeští kardiologové o zkreslených informacích ohledně vlivu očkování na srdce  Tisková konference České 
kardiologické společnosti. Tématem budou zkreslené informace spojené s očkováním proti covidu-19 o údajných 
dopadech na srdce... 

4. Kardiologové promluví o dezinformacích kolem údajných 

dopadů očkování na srdce 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 9:42 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-kardiologicka-spolecnost-tiskova-konference-

covid.A210825_162232_domaci_knn 

...Kardiologové promluví o dezinformacích kolem údajných dopadů očkování na srdce  Čeští kardiologové se 
ohradili proti zprávám hovořícím o výskytu zánětu srdečního svalu. Taková reakce na vakcínu se podle nich 
vyskytnout může, průběh je ale... 

5. Vakcína má smysl, na zánět srdečního svalu lidé neumírají, 

objasňuje lékař 

Online ● lidovky.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 12:46 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V210826_123322_idnestv_smls 

...Vakcína má smysl, na zánět srdečního svalu lidé neumírají, objasňuje lékař  Předseda České kardiologické 
společnosti Aleš Linhart objasňuje, jak to je doopravdy se zprávami, že lidé po vakcíně proti covidu onemocní 
zánětem srdečního svalu... 

6. Kardiologové se ohradili proti zprávám o zánětu srdečního 

svalu po očkování 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 12:27 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-kardiologicka-spolecnost-tiskova-konference-

covid.A210825_162232_domaci_knn 

...Čeští kardiologové se ohradili proti zprávám hovořícím o výskytu zánětu srdečního svalu. Taková reakce na 
vakcínu se podle nich vyskytnout může, průběh je ale jen mírný, objevuje se navíc méně často než komplikace 
související se samotným covidem-19. Upozornili, že pomalá vakcinace vytváří prostor pro vznik nových mutací.... 

7. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším mutacím 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 26. 8. 2021, 12:53 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/08/26/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-

mutacim/ 

...Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším mutacím  Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se 
zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští kardiologové v reakci na snad nejrozšířenější zprávu o možném 
nežádoucím účinku tzv. m... 
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8. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● Česká tisková kancelář (Tiskové agentury) ● 26. 8. 2021, 13:00 

Vydavatel: ČTK 

...Desetina pacientů, kteří prodělali srdeční infarkt, má do tří let další takovou příhodu. Zhruba každý dvacátý s 
prodělaným infarktem pak během této doby z kardiovaskulárních příčin zemře. Část následných příhod je 
způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to ve čtvrtek řekl kardiolog Petr Ošťádal z 
Nemocnice Na Homolce. 
Přestože se léčba akutního infarktu myokardu v posledních letech velmi zlepšila a lékaři dokážou díky moderní 
léčbě rychle zprůchodnit ucpané věnčité tepny, někteří pacienti podceňují následná rizika. Podle mezinárodních 
studií do tří let po prodělaném infarktu asi desetina nemocných zažije další infarkt, pět procent zemře z 
kardiovaskulárních příčin a dvě procenta mají cévní mozkovou příhodu. 
Z tuzemské analýzy přežívání pacientů s infarktem podle Ošťádala vyplývá, že za rok po infarktu zemřelo deset 
procent pacientů, po dvou letech pak více než 13 procent. Asi desetina následných příhod je podle kardiologa 
způsobena tím, že nemocní nedodržují doporučenou léčbu. 
"Skutečně pacient po infarktu je ve velmi vysokém riziku následné kardiovaskulární příhody. Musíme udělat vše 
pro to, abychom další příhodě zabránili a prognózu pacienta zlepšili," řekl Ošťádal. Novým postupům v prevenci, 
ale nejen jim, se bude věnovat kongres Evropské kardiologické společnosti, který začne v pátek. 
Pacienti po infarktu by měli přestat kouřit, snížit svou tělesnou hmotnost, jíst zdravě a dostatečně se hýbat. Lékaři 
jim také často předepisují léky na snížení srážlivosti krve, snížení hladiny cholesterolu v krvi a krevního tlaku. 
Kardiologové připomněli, aby lidé při příznacích infarktu, který se projevuje například bolestí v prsou, ihned 
vyhledali lékařskou pomoc. Během epidemie covidu-19 totiž mnozí lidé příznaky podcenili a zůstali s infarktem 
doma. "Někteří na to doplatili cenou nejvyšší, jiní přicházejí nyní s projevy srdečního selhání a s dalšími 
komplikacemi," dodal předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart. 
V ČR ročně prodělá infarkt mezi 10 tisíci a 30 tisíci lidmi, podle Ošťádala přesná čísla nejsou....  

9. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším mutacím 

Online ● everydaymagazin.cz (Životní styl / Móda) ● 26. 8. 2021, 1:22 

Odkaz: http://www.everydaymagazin.cz/recepty/33-zaujalo-nas/5416-kardiologove-pomale-tempo-

ockovani-nahrava-dalsim-mutacim 

..., že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart , DrSc., FESC, FCMA, předseda České 
kardiologické společnosti (ČKS)... 

10. Kardiologové vyvrací mýty ohledně očkování, varují před 

mutacemi koronaviru 

Online ● zezdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 8. 2021, 14:09 

Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://zezdravotnictvi.cz/zpravy/kardiologove-vyvraci-myty-ohledne-ockovani-varuji-pred-

mutacemi-koronaviru/ 

...Kardiologové vyvrací mýty ohledně očkování, varují před mutacemi koronaviru. Naše ordinace se rozhodně 
neplní... 

11. Srdeční komplikace po očkování se zveličují, uvedli čeští 

kardiologové 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 14:23 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3360708-srdecni-komplikace-po-ockovani-se-zvelicuji-uvedli-

cesti-kardiologove 

http://www.everydaymagazin.cz/recepty/33-zaujalo-nas/5416-kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim
http://www.everydaymagazin.cz/recepty/33-zaujalo-nas/5416-kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim
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...Srdeční komplikace po očkování se zveličují, uvedli čeští kardiologové  „Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi 
se zánětem srdečního svalu po očkování,“ uvedli čeští kardiologové v reakci na nejrozšířenější zprávu…... 

12. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● globe24.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 14:24 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Odkaz: https://globe24.cz/domov/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu.06a93875 

... zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to dnes 
řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce... 

13. Prodělali jste infarkt? Desetina pacientů ho do tří let zažije 

znovu 

Online ● nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 26. 8. 2021, 14:45 

Vydavatel: A 11, s.r.o. 

Odkaz: https://nasregion.cz/prodelali-jste-infarkt-desetina-pacientu-ho-do-tri-let-zazije-znovu-226367/ 

... během této doby z kardiovaskulárních příčin zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti 
nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce... 

14. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● all4fun.cz (Životní styl / Móda) ● 26. 8. 2021, 14:52 

Odkaz: https://all4fun.cz/zivotni-styl/zdravi/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-

mutacim/ 

...Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští kardiologové v 
reakci na snad nejrozšířenější zprávu o možném nežádoucím účinku... 

15. Odpolední Radiožurnál 

Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Odpolední Rdiožurnál) ● 26. 8. 2021, 15:00 

Vydavatel: Český rozhlas 

Moderátorka: 

Česká kardiologická společnost varuje před pomalým tempem očkování. Podle ní ta nenaočkovaná část populace 
výrazně zvyšuje riziko vzniku nových mutací viru. Na dnešním jednání kardiologové taky vyvrátili přímou 
spojitost mezi vakcinací a vznikem srdečních zánětů. 

Redaktor: 

Podle předsedy českých kardiologů Aleše Linharta dokládá bezpečnost očkování i nová studie ze Spojených států. 

Aleš LINHART, předseda českých kardiologů: 

Ta četnost, tak jak ji vyčíslily ve Spojených státech, není vůbec tak alarmující, jako se zdálo na začátku, kdy se jako 
první objevila data z Izraele. 

Redaktor: 

https://globe24.cz/domov/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu.06a93875
https://nasregion.cz/prodelali-jste-infarkt-desetina-pacientu-ho-do-tri-let-zazije-znovu-226367/
https://all4fun.cz/zivotni-styl/zdravi/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/
https://all4fun.cz/zivotni-styl/zdravi/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/


Vědci sledovali dva miliony naočkovaných Američanů. Zánět srdečního svalu nebo osrdečníku diagnostikovali u 
necelých 60 z nich. Ve všech případech šlo o mírný průběh. Podle Linharta tak není důvod neočkovat i mladou 
populaci. 

Aleš LINHART, předseda českých kardiologů: 

Když dáme pro šíření viru prostor i třeba mezi mladou generací, která nestůně tak těžce, tak dáváme také prostor 
pro vznik nových variant nových mutací. 

Redaktor: 

Linhart taky připomněl, že určitý počet zánětů srdce se vyskytoval už dříve i při jiných očkování, například proti 
neštovicím nebo chřipce.... 

16. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 8. 2021, 15:44 

Vydavatel: NM Agency s.r.o. ● Rubrika: Zpravodajství 

Odkaz: https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-

prihodu/ 

... kardiovaskulárních příčin zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou 
léčbu. Novinářům to dnes řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce.  Přestože se léčba akutního 
infarktu myokardu v posledních letech velmi... 

17. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● mednews.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 8. 2021, 15:57 

Vydavatel: MEDNEWS, spol. s r.o. ● Rubrika: České zdravotnictví 

Odkaz: https://www.mednews.cz/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu/ 

... cévní mozkovou příhodu.  Z tuzemské analýzy přežívání pacientů z infarktem podle Ošťádala vyplývá, že za rok 
po infarktu zemřelo deset procent pacientů, po dvou letech pak více než 13 procent. Asi desetina následných 
příhod je podle kardiologa... 

18. Lidé po infarktu podceňují rizika. A často na to doplatí 

Online ● zdravezpravy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 8. 2021, 16:00 

Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.zdravezpravy.cz/2021/08/26/lide-po-infarktu-podcenuji-rizika-a-doplaci-na-to/ 

... kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce [NNH].  Nemocné české srdce nabádá Čechy k odpovědnosti  
Podle mezinárodních studií do tří let po infarktu asi desetina nemocných zažije další infarkt, pět procent zemře z 
kardiovaskulárních příčin a... 

19. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● globe24.cz – FACEBOOK ● 26. 8. 2021, 16:07 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/globe24.cz/posts/3052194165009917  

... zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to dnes 
řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce... 
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https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu/
https://www.mednews.cz/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu/
https://www.zdravezpravy.cz/2021/08/26/lide-po-infarktu-podcenuji-rizika-a-doplaci-na-to/
https://www.facebook.com/globe24.cz/posts/3052194165009917


20. Lidé po infarktu podceňují rizika. A často na to doplatí 

Online ● zdravezpravy.cz – FACEBOOK ● 26. 8. 2021, 16:08 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/posts/1450158352035456  

...Desetinu pacientů, která prodělala infarkt, potká do tří let další srdeční příhoda. A každý dvacátý z 
kardiovaskulárních příčin umírá... 

21. Kardiologové k očkování 

Televize ● CNN Prima NEWS – Zprávy v 16:00  ● 26. 8. 2021, 16:10 

Rubrika: FTV Prima 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy/26082021-4  

... reportáž z tiskové konference (cca od 10. minuty záznamu)… 

 

22. Kardiologové vyvrací mýty ohledně očkování, varují před 

mutacemi koronaviru 

Online ● nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 26. 8. 2021, 17:30 

Vydavatel: A 11, s.r.o. ● Rubrika: Všechny regiony 

Odkaz: https://nasregion.cz/kardiologove-vyvraci-myty-ohledne-ockovani-varuji-pred-mutacemi-
koronaviru-226358/ 

...Kardiologové vyvrací mýty ohledně očkování, varují před mutacemi koronaviru  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., 
FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti.  Zdroj: Dan Hromada, A11  Naše ordinace se rozhodně 
neplní lidmi se zánětem... 
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23. Hlavní zprávy 

Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Hlavní zprávy) ● 26. 8. 2021, 18:00 

Vydavatel: Český rozhlas 

 
Moderátorka: 

Česká kardiologická společnost varuje před pomalým tempem očkování. Podle ní ta nenaočkovaná část populace 
výrazně zvyšuje riziko vzniku nových mutací viru. Na dnešním jednání kardiologové taky vyvrátili přímou 
spojitost mezi vakcinací a vznikem srdečních zánětů. 

Redaktor: 

Podle předsedy českých kardiologů Aleše Linharta dokládá bezpečnost očkování i nová studie ze Spojených států. 

Aleš LINHART, předseda českých kardiologů: 

Ta četnost, tak jak ji vyčíslily ve Spojených státech, není vůbec tak alarmující, jako se zdálo na začátku, kdy se jako 
první objevila data z Izraele. 

Redaktor: 

Vědci sledovali dva miliony naočkovaných Američanů. Zánět srdečního svalu nebo osrdečníku diagnostikovali u 
necelých 60 z nich. Ve všech případech šlo o mírný průběh. Podle Linharta tak není důvod neočkovat i mladou 
populaci. 

Aleš LINHART, předseda českých kardiologů: 

Když dáme pro šíření viru prostor i třeba mezi mladou generací, která nestůně tak těžce, tak dáváme také prostor 
pro vznik nových variant nových mutací. 

Redaktor: 

Linhart taky připomněl, že určitý počet zánětů srdce se vyskytoval už dříve i při jiných očkování, například proti 
neštovicím nebo chřipce.... 

24. Rozhovory a komentáře – prof. Aleš Linhart 

Rozhlas ● ČRo Radiožurnál (Rozhovory a komentáře) ● 26. 8. 2021, 18:10 

Vydavatel: Český rozhlas 

Odkaz: https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy-rozhovory-komentare/odpoledni-publicistika-s-verou-

stechrovou-170  

Věra Štechrová, moderátor: 

Očkování výrazně nezvyšuje riziko zánětu srdečního svalu. Tuto zprávu vyslala česká kardiologická společnost, 
která Tak reaguje na jeden z mýtu, že očkování proti kovidu od firmy pfizer způsobuje častější zánět srdečního 
svalu u mužů podle kardiologů se srdeční komplikace po očkování zveličují, já se na podrobnosti zeptám předsedy 
kardiologické společnosti Aleše Linharta, Dobrý den. 

Aleš Linhart: 

Dobrý den, dobré dopoledne. 

Věra Štechrová, moderátor: 

Je zhruba ten rok dostatečně dlouhá doba na to aby jste mohli říct, že očkování těmi RMA vakcinami nepřináší 
vyšší možnost zánětu srdce? 

Aleš Linhart: 

Musíme se to malinko malinko upřesnit vyšší počet zánětu srdce skutečně existuje, ale to číslo není tak vysoké a 
by to mohlo oduvodnit zastavení vakcinace nebo jakékoliv diskreditaci vakcinace. Ty záněty srdce se skutečně 
objevují. Objevují se ale frekvenci, která není příliš vysoká a i když vycislime riziko zánětu srdečního svalu u těch 
nejmladších u kterých víme že zánět kovida probíhá relativně mírně pořád Máme příhoz vakcinace stě dokázaný a 
to je přesně důvod, proč jsme nechtěli toto téma otevřít, abychom zabránili panice, která se šíří. 

Věra Štechrová, moderátor: 

https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy-rozhovory-komentare/odpoledni-publicistika-s-verou-stechrovou-170
https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy-rozhovory-komentare/odpoledni-publicistika-s-verou-stechrovou-170


Z jakých dát jste přitom vycházeli? Z jakých studií, které říkají že tedy se opravdu výrazně, nezvyšuje to riziko 
zánětu Srdce? 

Aleš Linhart: 

Těch dat máme dneska velmi mnoho největší soubor pochází ze Spojených států, kde se vakcinovalo hlavně málo 
právě RNA vakcínami poměrně široce, američtí autoři zpracovali hned několik článků, ty mají zdroje v různých 
registrech které pocházejí například také od americké komise pro kontrolu chorob ve Spojených státech. A 
ukázalo se, že skutečně na mnoho miliony podaných dávek vakcíny se objevila v řádu stovek zánětu srdečního 
svalu netvrdíme, že tato komplikace neexistuje. Ale lze celkem potvrdit má obrovské množství dat, že to není 
komplikace, která by plnila nemocnice pacienty, kteří mají tuto komplikaci navíc data, která američtí autoři 
publikovali ukazovala, že většina pacientů s tou nějak poměrně velmi lehkou formou tohoto zánětu, která 
nevyžaduje žádné zvláštní opatření a většina pacientů se dostává z nemocnice poměrně brzo domů, to ovšem 
nevylučuje že se objeví případy, které mohou probíhat vážně to my skutečně nemůžeme říct, že tak není a že to 
neexistuje. 

Věra Štechrová, moderátor: 

A pokud srovnáte to riziko očkování hlediska toho zánětu srdce. S rizikem nakažení covidem u kardiaka, jak to 
srovnání vychází? 

Aleš Linhart: 

Tady to srovnání vlastně téměř není možné, protože my víme, že samotná infekce covid-19 způsobuje v určitém 
procentu zánět srdečního svalu také Víme, že pacienti se srdečním onemocněním, kteří jsou přijati do nemocnice 
pro Covid-19 maji mnohem vyšší umrtnost například pacienti se srdecnim selháním kteří jsou přijati do 
nemocnice tak až 15% nepřežiji zánět covid-19 ve srovnání s těmi, kteří tu chorobu nemají tak je to trojnásobně 
více tady je potřeba říct, že ten Benefit u pacientů starších pacientů, kteří trpí nějakým chronickym nemocnenim 
tak dramaticky, že bychom mohli říct, že to riziko případné pacientů starších ročníku vyskytuje se vzácně. 

Věra Štechrová, moderátor: 

Ono se v poslední době taky ukazuje, že tzv. Postxovidovym syndromem trpí vic lidi než se očekávalo. Projevuje se 
tenhle syndrom práce i nějak v onemocnění srdce? 

Aleš Linhart: 

Zda se ze ano, vidíme pacienty kterou přicházejí s různými komplikacemi ovšem odlisit tuto komplikací od běžně 
se vyskytujících kardiovaskulárních chorob je velmi těžké, ta pricinna souvislost se hledá opravdu velmi složite. 
Musíme se připomenout, že je kardiovaskulární choroby tvoří nejčastější choroby ve vyšším věku a umírá na ne v 
podstatě každý druhý v České republice, takže je přirozene, že se vyskytují často i bez pandemie covid-19 udělalo 
kovid19 a když vezmeme v úvahu kolik lidí u nás prodělalo Covid-19 je zřejmé, že řada lidí přičítá své potize právě 
tomu. Možná mají pravdu, ale my proto nemáme tak tvrdá data bychom mohli říct, že tomu tak je. 

Věra Štechrová, moderátor: 

Říká předseda kardiologické společnosti Aleš Linhart Děkuji hezký podvečer. 

Aleš Linhart: 

Děkuji za pozvání. 

25. Kardiologové vyvrací mýty ohledně očkování, varují před 

mutacemi koronaviru 

Online ● nasregion.cz – FACEBOOK ● 26. 8. 2021, 18:30 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/Nasregion/posts/2271884119610572  

...Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští kardiologové v 
reakci na snad nejrozšířenější zprávu o možném nežádoucím účinku tzv. mRNA vakcín proti covidu. Staví se proti 
fámám a zveličování, které podle nich brání proočkování a nahrává tak vzniku dalších mutací světově rozšířeného 
viru. Očkování či dopad covidu na kardiaky budou mimo jiné tématy Evropského kardiologického kongresu (ESC), 
který zítra startuje v online podobě a účastní se ho desítky tisíc specialistů... 

https://www.facebook.com/Nasregion/posts/2271884119610572


26. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 19:00 

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

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-
prihodu_553368.html  

... zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to ve 
čtvrtek řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce.  Přestože se léčba akutního infarktu myokardu v 
posledních letech velmi... 

27. Čechy trápí cholesterol. Takto poznáte, že máte potíže i vy 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 19:33 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/jak-poznat-ze-mate-vysoky-cholesterol.html 

...budeme mít možnost využít nové mechanismy účinku, které umožňují podat lék na snížení cholesterolu injekčně 
jednou za půl roku pro dosažení dobrých a zdravých hodnot," uvedl Michal Vrablík, předseda České asociace 
preventivní kardiologie... 

28. Čechy trápí cholesterol. Takto poznáte, že máte potíže i vy 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 26. 8. 2021, 19:33 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/750971 

... budeme mít možnost využít nové mechanismy účinku, které umožňují podat lék na snížení cholesterolu injekčně 
jednou za půl roku pro dosažení dobrých a zdravých hodnot," uvedl Michal Vrablík, předseda České asociace 
preventivní kardiologie... 

29. Čechy trápí cholesterol. Takto poznáte, že máte potíže i vy 

Online ● TN.cz – FACEBOOK ● 26. 8. 2021, 19:59 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/jak-poznat-ze-mate-vysoky-cholesterol.html 

...Nemáte i vy potíže s cholesterolem? Podívejte se, na co si dávat pozor... 

30. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● barrandov.tv (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 20:00 

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

Odkaz: https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-

let-dalsi-prihodu_17080.html 

... zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Novinářům to ve 
čtvrtek řekl kardiolog Petr Ošťádal z Nemocnice Na Homolce.  Přestože se léčba akutního infarktu myokardu v 
posledních letech velmi... 

https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu_553368.html
https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu_553368.html
https://tn.nova.cz/clanek/jak-poznat-ze-mate-vysoky-cholesterol.html
https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/750971
https://tn.nova.cz/clanek/jak-poznat-ze-mate-vysoky-cholesterol.html
https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu_17080.html
https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/zdravi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu_17080.html


31. Mýty o očkování 

Televize ● Události (ČT1 + ČT24) ● 26. 8. 2021, 19:39 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100826/video/859894  

... 12 let léčí se srdečním onemocněním. Naočkovat se nechala, i když začátkem roku prodělala covid téměř bez 
příznaků.  Jiřina Srbová:  Nikdo neví, co to dál provede, že jo. A v té rizikové skupině jsem.  Aleš Linhart, předseda 
České... 

 

32. Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu 

Online ● ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 26. 8. 2021, 20:02 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-

prihodu/ 

...1/10 pacientů, kteří prodělali srdeční infarkt, má do 3 let další příhodu. Zhruba každý 20. s prodělaným 
infarktem pak během této doby z kardiovaskulárních příčin zemře. Část následných příhod je způsobena tím, že 
pacienti nedodržují doporučenou léčbu... 

33. „Zázračná injekce“ dramaticky snižuje cholesterol v krvi 

Televize ● Televizní noviny (TV Nova) ● 26. 8. 2021, 20:03 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. 

 
Moderátor Lucie Borhyová: 

Velký zlom v léčbě kardiovaskulárních onemocnění a vysoké hladiny cholesterolu hlásí čeští kardiologové. 

Moderátor Rey Koranteng: 

Už brzy se podle něj dostane na trh lék, který dokáže cholesterol v těle až na půl roku výrazně snížit a předejít tak 
onemocnění srdce. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100826/video/859894
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu/
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/desetina-pacientu-po-infarktu-ma-do-tri-let-dalsi-prihodu/


Redaktor: 

Pan Král z Prahy je kardiak a už několik let bere každý den prášky na cholesterol. 

Jan Král, kardiologický pacient: 

Čím jste starší, tak si to musíte pamatovat. A já to mám v krabičkách ty léky, každý den, každou hodinu. Není ty 
legrace pro ty starší lidi. 

Redaktor: 

Proto by i on uvítal látku, která je momentálně v rukou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Místo každodenní 
pilulky 1 podobná injekce za půl roku, která podle odborníků dokáže snížit hladinu cholesterolu v těle až o 50 %. 

Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie: 

Jsme teď schopni ovlivnit a snížit, ne úplně zablokovat, produkci důležité bílkoviny, která ovlivňuje v konečném 
důsledku hladiny LDL cholesterolu. 

Redaktor: 

V některých evropských zemích je už k dispozici, u nás by mohla být příští rok. Pacienti si ji budou moc aplikovat 
sami doma, podobně jako třeba diabetici. 

Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti: 

Řada pacientů tu léčbu postupně přestává užívat nebo není tak důsledná v jejím užívání. A to samozřejmě výrazně 
zvyšuje i riziko. 

Redaktor: 

Léky na snížení cholesterolu podávané injekcí jsou k dispozici už teď, ale podávají se každých 14 dní či maximálně 
1 za měsíc. Přitom o podobných lécích prý mohli kardiologové ještě před 5 lety jen snít. 

Petr Ošťádal, předseda České asociace akutní kardiologie: 

Snižují riziko, že dostanou další infarkt, snižují riziko cévní mozkové příhody a pravděpodobně zlepšují přežívání, 
snižují riziko úmrtí. 

Redaktor: 

Nová léčba infekcí by měla být hrazena pojišťovnou. Nejprve se prý dostane k těm nejrizikovějším pacientům, tedy 
těm po infarktu a následně k dalším.... 

 

 

 



 

 

 

34. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● udalostiextra.cz (Zprávy / Politika) ● 26. 8. 2021, 20:11 

Rubrika: Covid-19 

Odkaz: https://udalostiextra.cz/covid-19/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-
mutacim/9706/ 

...Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští... 

https://udalostiextra.cz/covid-19/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/9706/
https://udalostiextra.cz/covid-19/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/9706/


35. Události, komentáře 

Televize ● Události, komentáře (ČT24) ● 26. 8. 2021, 22:00 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: h https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-
komentare/221411000370826/obsah/859811-kardiologove-vystoupili-proti-mytum-o-ockovani  

...Události, komentáře — Kardiologové vystoupili proti mýtům o očkování – prof. Aleš Linhart... 
 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000370826
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000370826


36. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● udalostiextra.cz – FACEBOOK ● 26. 8. 2021, 20:13 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/udalostiextra/posts/4286701184748330  

...Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští... 

37. Kardiologové varují, že pomalé tempo očkování nahrává 

dalším mutacím 

Online ● trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 27. 8. 2021, 0:00 

Odkaz: https://trendyzdravi.cz/medicina/kardiologove-varuji-ze-pomale-tempo-ockovani-nahrava-

dalsim-mutacim.html 

...‘) cholesterolu pod 3 mmol/l, ti, kteří už jednou prodělali infarkt, by si měli pohlídat hodnotu 1,4 mmol/l a méně 
a u toho, kdo jej měl dvakrát a více, by tato hladina neměla překročit 1 mmol/l,“ vysvětluje prof. MUDr. Michal 
Vrablík, Ph.D., předseda... 

38.  Infarkt a pak další 

Tisk ● Blesk; str. 8 (Společenské / Bulvár) ● 27. 8. 2021 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

 

 

https://www.facebook.com/udalostiextra/posts/4286701184748330
https://trendyzdravi.cz/medicina/kardiologove-varuji-ze-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim.html
https://trendyzdravi.cz/medicina/kardiologove-varuji-ze-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim.html


39. Kardiologové: Očkujte se, riziko zánětů po vakcíně je malé 

Tisk ● Právo; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

 

 

40. Nákaza ohrožuje srdce víc než očkování, tvrdí britská studie 

Tisk ● Právo; str. 14 (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

 

 

41. Odpůrci očkování škodí a nahrávají mutacím. Delta není 

poslední, přijdou další vlny, říká profesor Linhart 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 27. 8. 2021, 6:00 

Vydavatel: Centa a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/66325 

...Odpůrci očkování škodí a nahrávají mutacím. Delta není poslední, přijdou další vlny, říká profesor Linhart  Naše 
ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští kardiologové v reakci na 
snad... 

42. Odpůrci očkování škodí a nahrávají mutacím. Delta není 

poslední, přijdou další vlny, říká profesor Linhart 

Online ● ctidoma.cz – FACEBOOK ● 27. 8. 2021, 9:00 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/CtiDomacz/posts/3069545860029749  

https://www.ctidoma.cz/node/66325
https://www.facebook.com/CtiDomacz/posts/3069545860029749


... Očkování jako cesta z krize. Celá řada odborníků upozorňuje na to, že pokud nebude dostatečná proočkovanost 
populace, vir bude dále mutovat a dorazí další vlna. Jak se na to dívá profesor Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti?... 

43. Studio 6 – Kardiaci a očkování proti covidu-19 

Televize ● Studio 6 (ČT1 + ČT24) ● 27. 8. 2021, 6:59 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-

6/221411010100827/obsah/859819-kardiaci-a-ockovani-proti-covidu-19  

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010100827/obsah/859819-kardiaci-a-ockovani-proti-covidu-19
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010100827/obsah/859819-kardiaci-a-ockovani-proti-covidu-19


44. Srdeční komplikace po očkování se zveličují, uvedli čeští 

kardiologové 

Online ● ČT24 – FACEBOOK + Věda 24 – FACEBOOK (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021, 8:24 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10160241981799009  

...Srdeční komplikace po očkování se zveličují, uvedli čeští kardiologové  „Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi 
se zánětem srdečního svalu po očkování,“ uvedli čeští kardiologové v reakci na nejrozšířenější zprávu o možném 
nežádoucím... 

45. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● i60.cz (Jiné) ● 27. 8. 2021, 8:30 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.i60.cz/clanek/detail/28876/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-

mutacim 

... neúplná vakcinace vytvářejí prostor pro vznik nových mutací. Zapomeňme, že delta je poslední v řadě. Pokud se 
nám nepovede očkování plošně dotáhnout, hrozí reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. 
MUDr. Aleš Linhart, Dr... 

46. Odborníci na srdce představí novinky v léčbě, které pomohou 

českým pacientům 

Online ● csnoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021, 10:06 

Rubrika: Zdravotnictví 

Odkaz: http://csnoviny.cz/odbornici-na-srdce-predstavi-novinky-v-lecbe-ktere-pomohou-ceskym-

pacientum/ 

...Odborníci na srdce představí novinky v léčbě, které pomohou českým pacientům  Praha, 26. 8. 2021 – Naše 
ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, říkají čeští kardiologové v reakci na 
snad nejrozšířenější... 

47. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 27. 8. 2021, 14:08 

Vydavatel: BMI sdružení 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/aktualne/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-

mutacim 

.... Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti (ČKS).  Komplikace související s 
vakcinací jsou podle něj zveličeny. „Vakcíny mRNA nás překvapily svojí bezpečností. Uvážíme-li, kolik vedlejších 
reakcí mají lidé po... 

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10160241981799009
https://www.i60.cz/clanek/detail/28876/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim
https://www.i60.cz/clanek/detail/28876/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim
http://csnoviny.cz/odbornici-na-srdce-predstavi-novinky-v-lecbe-ktere-pomohou-ceskym-pacientum/
http://csnoviny.cz/odbornici-na-srdce-predstavi-novinky-v-lecbe-ktere-pomohou-ceskym-pacientum/
https://www.helpnet.cz/aktualne/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim
https://www.helpnet.cz/aktualne/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim


48. Kardiologové: Očkujte se, riziko zánětů po vakcíně je malé 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021, 16:10 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kardiologove-ockujte-se-riziko-zanetu-po-vakcine-je-
male-40370331 

... myokarditid bylo strašně moc,“ uvedl předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.  Ten řekl, že 
kardiologické ordinace v ČR se rozhodně pacienty se záněty srdce neplní. „U nás prakticky nevíme o jediném 
případu, kde by byla prokázaná... 

49. Očkování proti koronaviru stále ovlivňují dezinformace a 

poplašné zprávy 

Televize ● Zprávy Televize Seznam (Televize Seznam) ● 27. 8. 2021, 19:00 

Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/zpravy-televize-seznam/ockovani-proti-koronaviru-stale-

ovlivnuji-dezinformace-a-poplasne-zpravy-64210097 

...Dezinformace a poplašné zprávy. Okolo očkování stále panuje spoustu nepřesných informací. Například, že 
vakcína způsobuje zánět srdečního svalu. To ale vyvrací kardiologové a naopak říkají, že očkování je pro lidi s 
potížemi srdce opravdu důležité... 

 

50. Zrušení placených testů není dobrý tah, míní přední český 

kardiolog. Co řekl o třetí dávce? 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 28. 8. 2021, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/688448/zruseni-placenych-testu-neni-dobry-

tah-mini-predni-cesky-kardiolog-co-rekl-o-treti-davce.html 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kardiologove-ockujte-se-riziko-zanetu-po-vakcine-je-male-40370331
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kardiologove-ockujte-se-riziko-zanetu-po-vakcine-je-male-40370331
https://www.televizeseznam.cz/video/zpravy-televize-seznam/ockovani-proti-koronaviru-stale-ovlivnuji-dezinformace-a-poplasne-zpravy-64210097
https://www.televizeseznam.cz/video/zpravy-televize-seznam/ockovani-proti-koronaviru-stale-ovlivnuji-dezinformace-a-poplasne-zpravy-64210097
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/688448/zruseni-placenych-testu-neni-dobry-tah-mini-predni-cesky-kardiolog-co-rekl-o-treti-davce.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/688448/zruseni-placenych-testu-neni-dobry-tah-mini-predni-cesky-kardiolog-co-rekl-o-treti-davce.html


...Zrušení placených testů není dobrý tah, míní přední český kardiolog. Co řekl o třetí dávce?  Aleš Linhart, 
přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České 
kardiologické... 

51. Léčba vysokého krevního tlaku 

Televize ● Události (ČT1 + ČT24) ● 28. 8. 2021, 19:27 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100828/video/860472  

Moderátorka: 

Vysoký krevní tlak, čím dál častější diagnóza. Během deseti let přibylo nemocných o třetinu a celkem jich jsou 
skoro dva miliony. Česko tak kopíruje světový trend. 

Moderátor: 

Nová studie Světové zdravotnické organizace nabízí ještě jedno číslo. Za tři dekády se počet těchto lidí 
zdvojnásobil, skoro půlka se neléčí, podle lékařů často hlavně proto, že nepociťují vůbec žádné potíže. Dlouhodobá 
hypertenze, ale může vést třeba k infarktu nebo mrtvici. 

Redakce: 

Přibývá lidí s vysokým krevním tlakem, za posledních deset let jejich počet stoupl o třetinu. Na bezmála dva 
miliony. Česko tak kopíruje celosvětový trend. -Podle nové studie Světové zdravotnické organizace se počet mužů 
a žen s takzvanou hypertenzí za posledních za třicet let zdvojnásobil. Skoro půlka se neléčí. Důvodem je podle 
lékařů hlavně to, že pacienti často nepociťují žádné potíže. 

Lékař: 

Je tam nějaká změna? Která by byla stran srdíčka. 

Petr Macháček, pacient: 

Ale ne. Trošku se mi hůř dýchá, ale je to dobrý. 

Redakce: 

Na kontroly chodí Petr Macháček patnáct let. Tehdy se poprvé dozvěděl, že má vysoký krevní tlak. A to zřejmě už 
delší dobu. 

Petr Macháček, pacient: 

Měl jsem infarkt v práci a doktor mě pak léčil, měl jsem hrozně vysokej tlak a on to srážel a nešlo to furt. 

Redakce: 

Pomohly až léky a taky změna životního stylu. Důležitý je pohyb a zdravá strava. 

Petr Macháček, pacient: 

Beru prášky na ten tlak, tak se to urovnalo v posledních třech letech. Sem tam to zakolísá, ale jinak je to jakž takž v 
pořádku. 

Redakce: 

Podobně se v Česku léčí zhruba dva miliony dospělých. V posledních letech jejich počet rychle narůstá, ještě v roce 
2011 jich bylo o bezmála půl milionu méně. Lidí s vysokým krevním tlakem ale bude podle lékařů mnohem víc, 
tohle onemocnění totiž nebolí, a řada pacientů o něm tak neví. 

Karel Navrátil, primář interního oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc: 

Vy ho nedostanete, vy se k němu musíte propracovat. Mezi nejčastější příčiny patří nadváha, vysoký stres, nízká 
pohybová aktivita lidí i nedostatek spánku a z dalších věcí je to příjem alkoholu. 

Redakce: 

Kromě zdravého životního stylu jsou prevencí taky pravidelná měření, a to buď u lékaře nebo doma. Alespoň 
jednou ročně. Dlouhodobé zvýšení krevního tlaku může vést k poškození cév, v konečném důsledku tedy i k 
poškození takzvaných cílových orgánů, tedy srdce, mozku, ledvin a očí. 

Jiří Widimský, předseda České společnosti pro hypertenzi, vedoucí Centra pro hypertenzi VFN: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100828/video/860472


Není žádná přímá úměra mezi tíží symptomů a potíží a výší krevního tlaku. Takže u řady pacientů jsme pak svědky 
toho, že pacienti k nám přichází až při vzniku potíží, jako jsou cévní mozkové příhody, ischemická choroba 
srdeční, infarkty myokardu. 

Redakce: 

S vysokým krevním tlakem se lékaři častěji setkávají u starších pacientů a rozdíly jsou i mezi pohlavími. 
Takzvanou hypertenzi má víc mužů než žen. 

Jiří Widimský, předseda České společnosti pro hypertenzi, vedoucí Centra pro hypertenzi VFN: 

U mužů je o něco vyšší výskyt obezity, u mužů je i nižší ochota užívat léky, takže to jsou asi dvě 
nejpravděpodobnější vysvětlení. A taky do určité míry se ty rozdíly dají vysvětlit i hormonálními změnami. 

Redakce: 

V pozdějším věku se tak riziko zvyšuje i u žen. V kategorii nad 55 let má vysoký krevní tlak 60 procent z nich, u 
mužů jsou to pak téměř tři čtvrtiny. 

52. Očkujte se rychle, radí pacientům kardiologové. Záněty jsou 

mýtus 

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 (Regionální zprávy) ● 29. 8. 2021, 18:42 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://www.denik.cz/zdravi/ockovani-kardiologove-covid-20210827.html  

...Téměř šest milionů Čechů už je očkováno první nebo všemi dávkami vakcíny proti nemoci covid... 

53. Očkujte se rychle, radí pacientům kardiologové. Záněty jsou 

mýtus 

Online ● denik.cz – FACEBOOK ● 29. 8. 2021, 19:26 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://www.facebook.com/brnenskydenikrovnost/posts/4342770222428587  

...Mezi kardiaky se o očkování proti covidu šíří mýty. Odborníci se je snaží vyvracet... 

https://www.denik.cz/zdravi/ockovani-kardiologove-covid-20210827.html
https://www.facebook.com/brnenskydenikrovnost/posts/4342770222428587


54. Očkujte se rychle, radí pacientům kardiologové 

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. 4 (Regionální zprávy) ● 30. 8. 2021 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

 



55. Nemocných srdcí po covidu přibývá, po očkování nikoli 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 30. 8. 2021, 0:00 

Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/nemocnych-srdci-po-covidu-pribyva-po-ockovani-nikoli/ 

...Jakékoli infekční virové onemocnění je systémové. Týká se tedy celého organismu. U někoho mohou být určité 
orgány postiženy více než u jiného. Srdce nevyjímaje. Což je odpovědí na to, zda může nemoc covid-19 způsobit... 

56. Zánět srdečního svalu a vakcína proti covidu: Čeští 

kardiologové řekli, zda se ho obávat 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 30. 8. 2021, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/688552/zanet-srdecniho-svalu-po-vakcine-

proti-covidu-cesti-kardiologove-rekli-zda-se-ho-obavat.html 

...V souvislosti s mRNA vakcínami se v médiích objevily zprávy, že jedním z vedlejších účinků je zánět srdečního 
svalu. Naše ordinace se rozhodně neplní... 

57. Koronavirus v Česku i ve světě 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 30. 8. 2021, 9:55 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/632545/koronavirus-online-81-pripadu-za-
den-v-cr-treti-davka-od-20-zari-a-4-5-milionu-

obeti.html?h=171c5d21e7210b7eeff637d92659a88128b715a9 

... V souvislosti s mRNA vakcínami se v médiích objevily zprávy, že jedním z vedlejších účinků je zánět srdečního 
svalu. Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního svalu po očkování, ujišťují čeští 
kardiologové. Staví se proti fámám a zveličování, které podle nich brání proočkování, a nahrávají tak vzniku 
dalších mutací světově rozšířeného viru. Na druhou stranu uvádí, že tato reakce na očkování existuje. Jak to tedy je 
se zánětem srdečního svalu po očkování a máme se tohoto vedlejšího účinku obávat? 
Řada lidí, i chronicky nemocných, raději čeká, co vakcína udělá s ostatními. Kardiak, který se nakazí covidem, má 
přitom až trojnásobně vyšší riziko úmrtí na něj. Musíme si uvědomit, že pomalé tempo a neúplná vakcinace 
vytvářejí prostor pro vznik nových mutací 
„Jenom léky, které nemají žádný účinek, tak samozřejmě nemají žádné vedlejší účinky a stejné je to s vakcinací. Je 
třeba se na to podívat správně - tedy podívat se na četnost nežádoucích účinků v celé populaci,“ řekl Vrablík, 
předseda České asociace preventivní kardiologie ČKS... 

58. Izraelští vědci popsali hrozby spojené s vakcínou proti covidu. 

Zkoumali je u 1,7 milionu lidí 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 8. 2021, 12:29 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3362486-izraelsti-vedci-popsali-hrozby-spojene-s-vakcinou-
proti-covidu-zkoumali-je-u-17-milionu 

.... Tyto výsledky jsou velmi podobné tomu, co nedávno o stejném problému oznámili čeští kardiologové .  Dalšími 
nežádoucími účinky mírně spojenými s očkováním byly otoky lymfatických uzlin; ty jsou součástí normální 
imunitní reakce na různé... 

https://www.vitalia.cz/clanky/nemocnych-srdci-po-covidu-pribyva-po-ockovani-nikoli/
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/688552/zanet-srdecniho-svalu-po-vakcine-proti-covidu-cesti-kardiologove-rekli-zda-se-ho-obavat.html
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59. Pomalé tempo očkování nahrává dalším mutacím 

Online ● epochaplus.cz (Jiné) ● 30. 8. 2021, 12:59 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://epochaplus.cz/pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/ 

...předseda České kardiologické společnosti (ČKS).  Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny.  
„Na vrcholu covidové krize se nemocní často báli jet do nemocnice a zanedbali i akutní projevy, včetně infarktů... 

60. Lékaři varují: Pandemie zhoršila zdraví Čechů o 30 %! 

Tisk ● Blesk; str. 4, 5 (Společenské / Bulvár) ● 31. 8. 2021 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: SERVIS 

 
 

https://epochaplus.cz/pomale-tempo-ockovani-nahrava-dalsim-mutacim/


61. Snídaně s Novou – prof. Aleš Linhart 

Televize ● TV Nova – Snídaně s Novou ● 31. 8. 2021, 6:00 

Vydavatel: TV Nova, s.r.o. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-ordinace/688707/pandemie-zhorsila-zdravi-cechu-o-
30-varuji-lekari-blesk-ordinace-opet-pomuze.html 

...Host: prof. Aleš Linhart... (cca od 8. minuty záznamu) 
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62. Pandemie zhoršila zdraví Čechů o 30 %, varují lékaři! 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 31. 8. 2021, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-ordinace/688707/pandemie-zhorsila-zdravi-cechu-o-
30-varuji-lekari-blesk-ordinace-opet-pomuze.html 

... části nemocných pak podcenění stavu skončilo fatálně,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti. Situaci zhoršuje fakt, že přibližně pětina nemocných nedorazila na preventivní 
prohlídky. „Dlouhodobá špatná... 

63. Velká studie vedlejších účinků vakcíny má výsledky, zkoumala 

miliony lidí 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 9. 2021, 6:00 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velka-studie-vedlejsich-ucinku-vakciny-ma-vysledky-

zkoumala-miliony-lidi-173583 

... neštovicím, chřipce či papilomaviru,“ uvedl Aleš Linhart, šéf České kardiologické společnosti.  Další komplikací, 
u které se spojitost s vakcínou ukázala, je podle vědců otok lymfatických uzlin. Mírný příznak, který bývá součástí 
obvyklé imunitní... 

64. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● prazsky-magazin.cz (Regionální zprávy) ● 1. 9. 2021, 6:15 

Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://prazsky-magazin.cz/zajimavosti/zdravotnictvi/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-
nahrava-dalsim-mutacim/ 

... další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS).  Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. „VakcínymRNA nás překvapily 
svojí bezpečností. Uvážíme... 

65. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● prazsky-magazin.cz – FACEBOOK ● 1. 9. 2021, 11:28 

Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://www.facebook.com/prazsky.magazin.2021/posts/1330632744001403  

... další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS).  Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. „VakcínymRNA nás překvapily 
svojí bezpečností. Uvážíme... 
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66. Kardiologové vyvracejí mýty ohledně očkování proti covidu-

19 

Online ● pharmaprofit.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 1. 9. 2021, 10:30 

Rubrika: Zpravodajství 

Odkaz: https://www.pharmaprofit.cz/2021/09/01/kardiologove-vyvraceji-myty-ohledne-ockovani-
proti-covidu-19/ 

..., hrozí reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, 
předseda České kardiologické společnosti (ČKS).  Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. 
„Vakcíny mRNA nás... 

67. Riziko myokarditidy po podání mRNA vakcíny je vzácné 

Online ● zdravezpravy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 1. 9. 2021, 15:30 

Rubrika: Očkování proti covidu-19 

Odkaz: https://www.zdravezpravy.cz/2021/09/01/riziko-myokarditidy-po-podani-mrna-vakciny-je-

vzacne/ 

... vyskytuje se běžně i mimo pandemii – takže reálně je riziko vakcíny jako příčiny komplikací ještě menší,“ říká 
předseda České kardiologické společnosti [ČKS] profesor Aleš Linhart.  Dodává, že případy myokarditidy se 
mimo jiného vyskytují i při... 

68. Riziko myokarditidy po podání mRNA vakcíny je vzácné 

Online ● zdravezpravy.cz – FACEBOOK ● 1. 9. 2021, 15:41 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/posts/1454346918283266  

...Zánět srdečního svalu a osrdečníku po podání mRNA vakcíny je spíše vzácná nežádoucí reakce. Potvrzují to 
kardiologové i aktuální studie... 

69. Profesor Linhart: Komplikace související s očkováním jsou 

zveličovány 

Online ● ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 2. 9. 2021, 20:14 

Vydavatel: NM Agency s.r.o. 

Odkaz: https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/profesor-linhart-komplikace-souvisejici-s-ockovanim-

jsou-zvelicovany/ 

... krize se nemocní často báli jet do nemocnice a zanedbali i akutní projevy, včetně infarktů. Někteří na to doplatili 
cenou nejvyšší, jiní přicházejí nyní s projevy srdečního selhání a s dalšími komplikacemi.  2.9.2021  autor: prof. 
MUDr. Aleš... 

https://www.pharmaprofit.cz/2021/09/01/kardiologove-vyvraceji-myty-ohledne-ockovani-proti-covidu-19/
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70. Profesor Linhart: Komplikace související s očkováním jsou 

zveličovány 

Online ● ozdravotnictvi.cz – FACEBOOK ● 2. 9. 2021, 20:19 

Vydavatel: NM Agency s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/ozdravotnictvi/posts/4939038782777544  

...prof. Linhart: Mýty kolem vakcinace se množí, odpůrci očkování jsou o své pravdě přesvědčeni natolik, že 
neakceptují ani základní vědecká data – a s dogmaty se bohužel argumentovat nedá. Musíme si uvědomit, že 
pomalé tempo a neúplná vakcinace vytvářejí prostor pro vznik nových mutací. Zapomeňme, že delta je poslední v 
řadě. Pokud se nám nepovede očkování plošně dotáhnout, hrozí reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny 
pandemie… 

71. Co dělat po infarktu? 

Online ● doktorka.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 9. 2021, 6:05 

Vydavatel: Vitamins Cosmetics 

Odkaz: https://doktorka.cz/zdravi/co-delat-po-infarktu 

... řekl Ošťádal. Novým postupům v prevenci, ale nejen jim, se bude věnovat kongres Evropské kardiologické 
společnosti, který začne v pátek.  Pacienti po infarktu by měli přestat kouřit, snížit svou tělesnou hmotnost, jíst 
zdravě a dostatečně se... 

72. Pomalé tempo očkování nahrává mutacím COVIDu-19 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 9. 2021, 7:02 

Autor: Olga Wildová 

Odkaz: http://medicina.cz/clanky/13506/34/Pomale-tempo-ockovani-nahrava-mutacim-COVIDu-19 

.... Pomalé tempo a neúplná vakcinace vytvářejí prostor pro vznik nových mutací. Pokud se nepovede očkování 
plošně dotáhnout, hrozí reálné nebezpečí další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, 
předseda České kardiologické společnosti... 

73. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 9. 2021, 0:23 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-
dalsim-mutacim/ 

... reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, 
předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. 
„Vakcíny mRNA nás překvapily... 

74. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● florence.cz – FACEBOOK ● 8. 9. 2021, 8:42 

Odkaz: https://www.facebook.com/Florencecasopis/posts/4616854535020775  

https://www.facebook.com/ozdravotnictvi/posts/4939038782777544
https://doktorka.cz/zdravi/co-delat-po-infarktu
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... reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, 
předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. 
„Vakcíny mRNA nás překvapily... 

75. Kardiologové: pomalé tempo očkování nahrává dalším 

mutacím 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 9. 2021, 0:23 

Vydavatel: CareComm, a.s. 

Odkaz: https://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/kardiologove-pomale-tempo-ockovani-nahrava-

dalsim-mutacim.html?authToken=null 

... plošně dotáhnout, hrozí reálné nebezpečí, že se nadějeme další vlny pandemie,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, 
DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti (ČKS) . Komplikace související s vakcinací jsou 
podle něj zveličeny... 

76. Myokarditida hrozí víc u covidu než po vakcíně. Co by vás 

mělo varovat? 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 10. 9. 2021, 0:00 

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

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/ockovani-covid-19-myokarditida-zanet-srdecniho-

svalu.A210908_134305_zdravi_pet 

... samotný covid-19 představuje riziko až šestinásobně vyšší,“ říká Aleš Linhart, předseda České kardiologické 
společnosti  Myokarditida neboli zánět srdečního svalu se ročně objevuje u několika desítek pacientů na sto tisíc 
obyvatel. „Zánětlivá... 

77. Myokarditida hrozí víc u covidu než po vakcíně. Co by vás 

mělo varovat? 

Online ● OnaDnes.cz – FACEBOOK ● 10. 9. 2021, 10:44 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.facebook.com/OnaDnes/posts/10165458256225111  

...Veřejnost nedávno vylekaly zprávy ze zahraničí, že očkování proti covidu-19 zvyšuje riziko zánětu srdečního 
svalu. Jak to s tím je nám přiblížil Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti... 

78. Lékaři vyvrací mýty: Očkování proti covidu neohrožuje srdce 

Online ● mojezdravi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 9. 2021, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.mojezdravi.cz/novinky/lekari-vyvraci-myty-ockovani-proti-covidu-neohrozuje-

srdce-6455.html 

... základní vědecká data – a s dogmaty se bohužel argumentovat nedá,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, 
FCMA, předseda České kardiologické společnosti.  „Řada lidí, i chronicky nemocných, tak raději čeká, co vakcína 
udělá s ostatními... 
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79. Očkování srdce neničí 

Tisk ● Rytmus života (CZ); str. 24 (Společenské / Bulvár) ● 20. 9. 2021 

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

 

 
 



80. Očkování na covid-19 se nemusíte bát, vyvrací mýty 

kardiologové 

Tisk ● Ze zdravotnictví; str. 1 (Zdravotnictví / Medicína) ● 20. 9. 2021 

Vydavatel: A 11, s.r.o. 

 
 



81. Infarkt není těžší rýma, jak si někteří myslí 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 21. 9. 2021 

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

 



82. Dnes si lidé myslí, že infarkt je něco jako těžší rýma, říká 

kardiolog Linhart 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 21. 9. 2021, 20:00 

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

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/infarkt-ales-linhart-hrozba.A210920_174004_zdravi_frum 

... rozhovoru v seriálu MF DNES Zdravotní rádce kardiolog a přednosta interny Všeobecné fakultní nemocnice Aleš 
Linhart.  Téměř polovinu úmrtí v tuzemsku způsobí srdeční a cévní choroby. Patříme v tom mezi nejhorší státy na 
světě. Podle předního... 

83. Dnes si lidé myslí, že infarkt je něco jako těžší rýma, říká 

kardiolog Linhart 

Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 9. 2021, 20:00 

Rubrika: iDNES.cz 

Odkaz: https://wick.cz/dnes-si-lide-mysli-ze-infarkt-je-neco-jako-tezsi-ryma-rika-kardiolog-linhart/ 

... českého kardiologa profesora Aleše Linharta bychom na tom byli lépe, kdyby lidé změnili životní styl a včas 
vyhledávali lékařskou pomoc. „Někteří pacienti se snaží při příznacích infarktu problémy rozehnat studenou 
sprchou, procházkou, panákem... 

84. Naše ordinace se rozhodně neplní lidmi se zánětem srdečního 

svalu po očkování! 

Tisk ● Zdraví; str. 6 (Životní styl / Móda) ● 1. 10. 2021 

Vydavatel: Časopisy pro volný čas, s.r.o. 

 

 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/infarkt-ales-linhart-hrozba.A210920_174004_zdravi_frum
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85. Měříte si doma tlak? Snáze se vyvarujete mrtvice a infarktu 

Tisk ● Moje zdraví; str. 38 (Životní styl / Móda) ● 7. 10. 2021 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: MEDICÍNA – prevence 

 

 
 

86. Měříte si doma tlak? Snáze se vyvarujete mrtvici a infarktu 
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... objeví laboratorní nebo klinické známky poškození srdce pacienta s covidem-19, je jeho prognóza velice 
neblahá,“ říká profesor Aleš Linhart. Česká kardiologická společnost doporučuje pacientům s jakýmkoli 
onemocněním srdce, aby nevysazovali... 

87. Vakcíny proti koronaviru: Problematické, slabé i spolehlivé 

Tisk ● 21. století - Panorama; str. 16, 17 (Hobby / Populárně naučné) ● 1. 11. 2021 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

 
... udělá s ostatními. Kardiak, který se nakazí Covidem, má přitom až třikrát vyšší riziko úmrtí na něj,“ uvádí 
předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleš Linhart. Odkazuje přitom na článek v odborném 
časopisu JAMA, který se... 
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88. „Vakcíny se kazí a zabíjí“: Odborníci vyvracejí nejčastější lži a 
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89. Vakcína se kazí a zabíjí. Jaké jsou nejčastější mýty šířené 
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... dostanete zánět srdečního svalu než po vakcíně,“ upozorňuje předseda České kardiologické společnosti Aleš 
Linhart .  Zánět osrdečníku ve většině případů není závažné onemocnění. Ani u zánětu srdečního svalu lékaři 
nezaznamenali po očkování... 
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