
Veš dětská a jak s ní bojovat 

Na naší škole se opakovaně vyskytly vši. Reagujeme na dotazy rodičů a přinášíme souhrnný 

článek na pomoc rodičům, abychom se této komplikace společně dokázali zbavit. 

Vážení rodiče, protože se opět potýkáme s problémem vší ve škole a někteří rodiče se ptají, jak 

postupovat a co dělá škola, zveřejňujeme stanovisko MŠMT k této problematice: 

 

Co je veš dětská? 

Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve 

věku 6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5 mm. Vši mají 3 páry 

nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. 

Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. 

Vajíčka vší (nazývaná hnidy) jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm 

dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. 

Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem 

postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou 

hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé. 

Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. 

Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 

týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 

3krát denně. Přítomnost vší ve vlasech se odborně nazývá pedikulóza. 

Jak se veš dětská přenáší a projevuje? 

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, 

mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí. 

Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem 

lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. 

Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné. 

Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné 

objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, 

ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných 

apod.). 

Jak se lze vši dětské zbavit? 

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem 

„všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. 

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě 

nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je 

běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. 

K odvšivení lze zakoupit v lékárnách i bez lékařského předpisu šampón PARASIDOSE výrobce 

Laboratoires GILBERT z Francie. Je nutné si pečlivě přečíst návod a dodržovat uvedený postup, 

kterým je každé balení opatřeno. Informace o přípravku Parasidose vzhledem k tomu, že je v 

prodeji nově v rámci specifického léčebného programu, byly publikovány ve Věstníku MZ ČR, 

částka 6, z června 2005. 

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních? 

V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná 

spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně 



kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají povinnost informovat co 

nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší 

je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu 

vší by měl být pak informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - krajská 

hygienická stanice. 

Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se 

osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) 

školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. 

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této 

skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě 

vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly 

plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání 

fakultativních sociálních dávek. 

Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a), ale zároveň 

je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byl žák seznámen. Škola není oprávněna stanovit, ke kterému konkrétnímu lékaři má být dítě 

posláno (zákonný zástupce dítěte má právo zvolit lékaře dle svého výběru). 

Stanovisko KHS 

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech  
Poslední roky se na KHS obrací rodiče i pracovníci výchovných zařízení s dotazy na problematiku 

hubení vši dětské (hlavové). Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v 

dříve používaných léčivých přípravcích, používáním šetrnějších odvšivovacích přípravků a 

zvýšeným nabízením nedostatečně účinných kosmetických prostředků v lékárnách. Rodičům se 

proto opakovaně nedaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v 

dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na 

prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak 

dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy. 

Doporučení pro předškolní a školní zařízení 

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí 

šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly 

zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ 

mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé). Proto je 

nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy 

informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče 

ostatních dětí. Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. 
Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. 

Školka nebo škola musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného 

nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče 

informovat (raději písemně) a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti 

prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez 

infekčního onemocnění. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení, 

nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou dle § 62a 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 

platném znění, šetření a opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské 

hygienické stanice (např. z opakovaného podnětu rodičů, lékaře nebo samotné školky či školy), 

podobně jako je toto jejich úkolem u jiných závažnějších infekčních nemocí.

 

 



Doporučení pro rodiče 

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný 

zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při 

zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu tj. odvšivení dítěte. K 

odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a musí dodržet jejich 

návod k použití. Odvšivovací přípravky je možno aplikovat pouze při zjištěném výskytu živých 

vší. Preventivní aplikace jakýchkoliv přípravků proti vším nemá smysl, protože po umytí vlasů 

účinek všech odvšivovacích přípravků mizí. Opakovaná preventivní aplikace odvšivovacích 

přípravků představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského organizmu. Zavšivení dítěte lze 

prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ 
(běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší se má provádět od 

kořínků vlasů alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy. Vyčesávání vší je vhodné 

provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře 

viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje jedinou možnost účinné prevence 

před šířením vší. Opakovaným důkladným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň každý třetí den) 

lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích 

přípravků. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. 

Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je další osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. 

Obecně platí, že po aplikaci jakéhokoliv přípravku proti vším dle návodu nebo po důkladném 

vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařazovat ho do dětského 

kolektivu.



 
 
Zavšivení neboli pedikulóza 

 
 
Dva druhy vší: 

 
Na člověku parazitují dva základní druhy vší. Jedná se o Veš dětskou 

(Pediculus capitis) žijící ve vlasaté části hlavy a o Veš šatní (Pediculus humanus), 
která žije ve spodním prádle a na související oblasti lidského těla. 

Oba druhy jsou vzhledově identické a liší se především v genetické informaci, 
kterou jsou vybaveny. Přes tuto podobnost každý druh vždy parazituje na té lokalitě 
(vlasech či naopak ohanbí a spodním prádle), která je pro něj typická a nepřelézá do 
lokality druhé. 

 
Pouze Veš šatní má spojitost s nedostatečnou hygienou. Jsou jí ohroženi ti, 

kteří si dlouhodobě nesvléknou spodní prádlo (ani na noc) a nemění ho za čisté, 
řádně vyprané. 

 
Oproti tomu Veš dětská přežívá spolehlivě veškeré úkony hygieny, 

tedy mytí hlavy a česání běžným hřebenem. Mimo vlasy (např. na 
tkaninách) nepřežívá obvykle déle než jeden den. Z toho je skutečně 
patrné, že s úrovní hygieny výskyt vší nesouvisí.  

 
 

Veš dětská 
 
Samičky kladou těsně k pokožce hlavy až sedm vajíček za den, z nichž se 

líhnou za sedm až deset dní larvy . Čerstvě vylíhlé larvy vší se nazývají hnidy. Jsou 
světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Celý jejich 
vývoj proběhne za 17 až 25 dní. Samičky se dožívají 3 až 5 týdnů a během života 
naklade každá z nich 50 až 150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně třikrát 
denně. 

Jak poznáte hnidy? 
Hnidy vypadají podobně jako lupy. Pevně se ale drží na vlasech a nejdou na 

rozdíl od lupů jen tak vytřepat. Zmáčkněte je mezi nehty – a pokud prasknou, jsou 
živé. Což znamená, že jste se zamoření efektivně nezbavili. 

 

 

 
 

Nezabral přípravek na vši? Podívejte se, jestli ho používáte správně 
 
Vyčesané vši a hnidy nechejte padat na bílý papír nebo do umyvadla a poté 

likvidujte spláchnutím. 
 
Nepříjemní paraziti si mohou vybudovat odolnost proti hojně používaným 

přípravkům, ale podle odborníků mnohdy není chyba výhradně v jejich neúčinnosti. 
Bývá to také vinou nedodržování návodu nebo nedůslednosti některých rodičů, kteří 
vši z hlav svých potomků neodstraní úplně.  

 



Plně účinný je zejména přípravek Diffusil H Forte Spray.  Odolnost vůči 
přípravku by mohla vzniknout až po deseti až patnácti letech výlučného používání. 

 
Na hnidy nezabere nic 

 
Přípravek se může zdát neúčinný, pokud ho rodiče aplikují špatně. Důslednost 

je při odvšivování nutná – návody většinou doporučují opakovat procedury po týdnu 
až deseti dnech, záleží vždy na konkrétním přípravku.  

Žádný preparát totiž neničí vajíčka vší (hnidy) a v uvedené době se vylíhnou vši 
i z vajíček nakladených těsně před první aplikací a je nutné tyto mladé vši druhou 
aplikací zahubit, a to dříve, než dospějí a začnou klást nová vajíčka. 

 
Mezi dětmi, které jsou na rozdíl od dospělých velmi kontaktní, se vši šíří velmi 

snadno. Veš se nejčastěji vyskytuje u dětí, přibližně ve věku 8–10 let, ne proto, že by 
jim jejich krev nejlépe chutnala, ale vyplývá to spíše ze způsobu jejich hry. Dávají 
hlavy k sobě, a právě při kontaktu vlasů s vlasy dochází k přenosu vší.  

 
Jak na to bez chemie?  

 
Dítě není nutné za všech okolností stříkat "chemií". Likvidace parazitů však 

zabere mnohem víc času a bude chtít větší péči: suché nebo navlhčené vlasy je třeba 
vyčesávat speciálními hustými hřebeny, takzvanými všiváčky, každé 2–3 dny po dobu 
2–3 týdnů. Doba vyčesávání by měla být vždy asi pět minut.  

Rychle vlasy vyčešete ale jen u chlapců. V případě holčiček s dlouhými vlasy 
může celá akce trvat třeba i několik hodin. Pomáhá, pokud vlasy ošetříte po umytí 
vlasovým kondicionérem, je jedno, zda je oplachovací či nikoli. Hnidy pak z vlasů 
snáze kloužou. 

 
Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Návod 

čtěte důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém 
letáku by mělo být rovněž uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí 
přípravku opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit. Obvykle 
je to za sedm až dvanáct dní.  

Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly 
přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než 
za jeden týden, častějším používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.  

 
Nepoužívejte petrolej. Vši po něm sice hynou, ale jeho použití je 

nebezpečné. Může po něm například nastat alergická reakce s vážnými zdravotními 
komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži. Ze stejného důvodu nesahejte ani po 
přípravcích pro zvířata. 

  
Odstraňte všechny mrtvé hnidy. Mezi mrtvými hnidami totiž může být i 

nějaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste problém 
vší řešili znovu. Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně i 
živé) parazity z vlasů dostat. Před mechanickým odstraněním vždy vlasy namočte. Na 
suchých vlasech totiž parazit dokáže lézt – kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat.  

Pro první "hrubé" odstranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný 
všiváček (prodává se zhruba za 20 až 80 korun). Před česáním se doporučuje vlasy 
přelít teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte a 
dobře uvidíte padající parazity.  Hřeben však nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je 



proto nutné pozorně prohlédnout celou hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout 
zbývající hnidy. Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého procesu 
nezbytné.  

 
Sledujte účinek. Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. 

Pozorujte dítě, zda se nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru po 
sedmi až deseti dnech zopakovat. V této době se totiž může z případné neobjevené 
živé hnidy vylíhnout larva, ta pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade vajíčka.  

Jak poznáte živou hnidu? Hlavně tak, že pokud ji zmáčknete mezi prsty, 
"lupne". Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech umístěny dále 
od kořínků. Pokud jsou hnidy přilepeny na vlasech do jednoho centimetru od 
pokožky, znamená to, že máte živé vši.  I poté, co jste se vší zbavili, se vyplatí ještě 
zhruba tři týdny vlasy kontrolovat a pročesávat takzvaným všiváčkem. Abyste infekci 
skutečně zlikvidovali, je zároveň nutné ošetřit dezinfekčními přípravky hřebeny a 
kartáče, které jste používali (ty je možno také vyvařit).  

 
Co dělat, pokud přípravek nezabere? Možná jste použili preparát, na 

který má hmyz již odolnost, zkuste jiný. Je také možné, že jste nedodrželi správný 
postup odvšivení. Většinou je totiž třeba akci pomocí speciálního přípravku provést 
dvakrát i vícekrát (podle přiloženého návodu, ale obvykle ne dříve než za sedm dní). 
Pamatujte také, že samotný odvšivovací prostředek vám zpravidla nepomůže, pokud 
poté hnidy mechanicky z vlasů neodstraníte hřebenem či rukou. 

 
Kam se obrátit, když už si nevím rady? Poradit může dětský lékař, 

lékárník, zaměstnanci zdravotních ústavů. Existují také místa, kde vás 
"profesionálně" za poplatek odvšiví, ale je jich velmi málo. Když je zavšivený pacient 
přijatý do nemocnice, musí za to zaplatit. Než se obrátíte o pomoc k odborníkům, 
měli byste se o odvšivení snažit sami. Protože jeho úspěšnost závisí především na 
důslednosti, s jakou budete vši z hlavy mechanicky odstraňovat.  

 
Existuje možnost prevence? Zatím neexistuje žádná stoprocentní metoda, 

jak nákaze zabránit – snad jen ostříhání dohola. Ti, kdo se přece jen s pokrývkou 
hlavy rozloučit nechtějí, mají následující možnosti: důkladně vlasy kontrolovat, 
obzvláště v době, kdy se v blízkosti někdo zavšivený vyskytne. Částečně také mohou 
pomoci repelentní šampony – ty je potřeba používat pravidelně a nechat na hlavě 
dlouho působit.  Uvědomte si, že vši dokážou přežít například na nábytku nebo na 
prádle až čtyřiadvacet hodin. Pokud se zbavujete vší, musíte vyprat při vysokých 
teplotách oblečení i ložní prádlo. Dezinfikujte hřebeny. V opačném případě totiž 
hrozí, že například z ložního prádla zbloudilá veš přeleze na nového hostitele. Anebo 
na stejného, kterého jste před chvílí tak pracně odvšivili. 

 

 
Pět největších nesmyslů o vších 

 
Vši mohou potrápit vaše dítě, kterému několikrát týdně myjete vlasy. Dlouhé 

lokny své dceři kvůli parazitům však stříhat nemusíte. To jsou jen mýty, které kolem 
vší stále přetrvávají.    

 
1. To je veš dětská, ta na dospělé neleze 

Je sice pravda, že vši domů přinesou většinou děti, ale to neznamená, že 
dospělá část rodiny je v bezpečí. Přesněji řečeno: vši se vyhýbají jen holohlavým lidem 



a těm s extrémně krátkým sestřihem. Neplatí ani, že parazity odpuzují barvené vlasy. 
Veš přelézá z hlavy na hlavu, takže se na vás může dostat třeba tehdy, když dítě 
obejmete. 

Stejně tak se přenáší pomocí hřebenu, na kterém mohou zůstat zavšivené 
vlasy. Je zapotřebí vyprat ložní prádlo, v němž spala osoba, kterou vši napadly. Vši 
vydrží v povlečení až 24 hodin a během této doby se mohou dostat zpátky na hlavu, 
kterou potřebují k životu. 

 
2. Veš je důkaz špatné hygieny 

Přestože má dítě vši, na jeho rodiče si nikdo prstem ukazovat nebude. Vším je 
naprosto lhostejné, zda se uhnízdí v pravidelně mytých vlasech, či ve kštici, kterou její 
majitel zanedbává. Důležité je výskyt vší netajit a snažit se jich rychle zbavit. 

 
3. Nejlepší recept? Ostříhat dohola. 

Byl by to zbytečně radikální krok. Je jasné, že vyčesávání hnid z kratších vlasů 
je snadnější než z loken po ramena. Ovšem pokud se smíříte s tím, že zbavit potomka 
parazitů potrvá delší dobu, nemusíte stříhat dohola. 

 
4. Už babičky říkaly, že nejlepší je petrolej 

Hubení vší pomocí petroleje by mělo nenávratně zůstat v době našich babiček. 
Lékaři před tím varují. Pokožka hlavy dostane při takové "kúře" pořádně zabrat a u 
citlivých jedinců se může objevit bolestivá alergická reakce. Mnoho dětí si kůži na 
hlavě napadenou parazity rozškrábe do krve a nalít petrolej do ran je pak skoro 
mučení. 

Naopak pouhá horká voda a obyčejný šampon jsou metody příliš mírné, na vši 
nebudou mít vliv. 

 
5. Veš je letní či podzimní problém 

Kdepak. Nejčastěji si tyto parazity vozí děti z letních táborů, dobře se šíří v září, 
na začátku školního roku. To však neznamená, že v zimě vši spí. Nebezpečné jsou v 
tomto ohledu všechny akce, kde je více dětí pohromadě. Zvláště lyžařské výcviky, kde 
si děti mohou půjčovat čepice 

 
Preventivní používání odvšivovacích přípravků se také nedoporučuje. 

Odvšivovací přípravky by se  měly používat jen tehdy, kdy je dítě opravdu napadeno, 
tedy v případě, že se v jeho vlasech skutečně najdou živé vši.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Možné způsoby odstranění vši dětské  
 

 

Hřebínek Všiváček Hedrin určen pro diagnostiku vší ve vlasech 

Hřeben Hedrin pro spolehlivou diagnózu pedikulózy. Veš dětská je velká jako tečka, ale může 

dorůst až do velikosti sezamového semínka. Je nutné parazita včas odhalit a diagnostikovat.  

 

Jediným důvodem pro aplikaci odvšivovacího přípravku do 

vlasů, je nález živých lezoucích vší, což není jednoduchá 

záležitost, protože délka těla nejmladších larviček vší se 

pohybuje kolem 1 mm, délka těla dospělých vší dosahuje 

několika milimetrů. Barva vší je nenápadná, tělová a vši se většinou zdržují u kořenů vlasů. 

Na samém začátku napadení se ve vlasech vyskytuje nejčastěji jen několik málo, zpravidla 

dospělých vší. K usnadnění nálezu vší byl vyvinut speciální Hřeben Hedrin, jehož konstrukce 

zajišťuje, při správném použití, vysokou spolehlivost diagnostiky. 

Hřeben Hedrin je vyroben z tvrdého ABS (akrylonitril butadien styren) a tvar jeho zubů a 

jejich vzájemná vzdálenost jsou navržena tak, aby byly vši všech velikostí zachyceny a zuby 

se neohnuly ani v nejhustších vlasech. 

Jak Hřeben Hedrin pro diagnostiku vší používat: 

 Vyberte dobře osvětlené místo  

 Vyčesávané vlasy mohou být suché nebo mírně zvlhčené (použijte vodu či 

kondicionér). Zvlhčení a použití kondicionéru záchytnost vší zvyšují. Učešte vlasy s běžným 

hřebenem, aby jste je zbavili zacuchaných míst.  

 Rozdělte vlasy na části  

 Hřeben Hedrin jemně vsuňte až ke kořenům vybrané části vlasů. Logo hřebene musí 

být nasměrováno k pokožce a to tak, aby plocha hřebene byla téměř rovnoběžná z pokožkou 

hlavy. Hřebenem pohybujete od kořenů vlasů k jejich koncům. Zakulacené konce zubů by se 

měly lehce, ale co nejdéle dotýkaly pokožky hlavy, aniž by ji poškrábaly.  

 Pak češte směrem od hlavy ven po celé délce vlasů.  

 Po každém tahu otřete hřeben z obou stran bílým papírovým kapesníčkem a 

prohlédněte hřeben i kapesníček, zda jste vyčesali nějaké pohyblivé vši. Hřeben prohlížejte z 

obou stran, zejména u kořenů jeho zubů.  

 Postup opakujte po celé hlavě a dávejte zvlášť pozor na temeno hlavy, oblast za 

ušima, na krku a pod ofinou.  

 K ověření toho, zda jste vyčesali živou veš, kousek kůže, nebo smítko (u dětí mohou 

být smítka, která nemají se vší dětskou nic společného, poměrně častá), účinně pomůže lupa.  

 Pokud používáte kondicionér, je vhodné hřeben po otření papírovým kapesníčkem 

opláchnout vodou.  

http://www.lekarna.cz/hedrin-roztok-90ml/
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 Po skončení vyčesávání umyjte hřeben mýdlem, opláchněte vodou, nechte uschnout a 

uložte na suché místo. Hřeben Hedrin lze používat opakovaně, před každým použitím na jiné 

osobě, včetně sourozenců ho omyjeme, abychom měli jistotu, že ně něm nepřenášíme vši.  

 Aplikace odvšivovacího přípravku by měla být provedena pouze tehdy, když byly z 

vlasů vyčesány živé vši. Vyčesávání by mělo být prováděno po dobu asi 5 minut, nebo do 

nálezu prvé živé vši. Pokud byly po důkladném vyčesávání nalezeny jen hnidy přilepené na 

vlasech a žádné živé vši, tak je pravděpodobné, že tyto hnidy pocházejí z nějakého staršího 

napadení a aplikace odvšivovacího přípravku není nutná. Je však vhodné vyčesávání po 8-10 

dnech zopakovat a výskyt živých vší ověřit.  

 Papírový kapesníček, na němž jsou zachyceny živé vši spláchněte do WC.  

 Zcela novým a účinným odvšivovacím přípravkem je Hedrin. Je k dostání ve všech 

lékárnách po celé republice.  

Děti na Olomoucku opět trápí vši, školy a školky varují rodiče 

15. května 2011  14:27  
Mezi žáky některých škol a školek v Olomouckém kraji se po čase vrátily dětské vši. V mnohých šatnách už visí 

upozornění, aby rodiče svým dětem kontrolovali hlavy. Vyšší výskyt nepříjemných parazitů už zaznamenali i 
hygienici, narazili na ně asi u dvaceti procent kontrolovaných dětí.  

 
Veš dětská. | foto: Profimedia.cz  

 

Dětské vši 
Napadení vší dětskou je považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza. 
Když se však rodiče chovají zodpovědně, situace se obvykle dá rychle do pořádku. 
"Opakuje se to v určitých vlnách skoro každý rok. Ubránit se vším je problematické," 
říká lékárnice Hana Hegrová.  

V některých školních zařízeních v kraji se již objevilo doporučení pro rodiče, aby 
svým dětem prohlédli vlasy. "Zhruba před měsícem měl jeden chlapeček vši. Žádný 
další případ se sice neobjevil, ale pro jistotu jsme umístili do šaten upozornění pro 

http://www.profimedia.cz/


rodiče," vysvětluje ředitelka olomouckých mateřských škol Rooseveltova a Lužická 
Věra Madejová.  

Takový přístup vedoucí olomoucké lékárny U Pöttingea Hana Hegrová chválí: "Je 
třeba informovat, že se ve třídě nějaký případ vyskytl. Rodiče si někdy přenosu vší 

hned nemusejí všimnout a za pár dnů může mít problém celá rodina."  

Právě rodiče jsou odpovědní za odstranění parazitů z vlasů svých dětí a mohou dát 
souhlas k tomu, aby učitelé měli právo dětské kštice prohlédnout.  

Všímejte si, jaké preparáty kupujete 
Ještě před deseti lety se vši ve školních zařízeních objevovaly jen sporadicky. 
Problém vznikl v roce 2003, kdy vši začaly být odolné vůči do té doby nejvíc 

používanému prostředku.  

"Tehdy vznikla rezistence na Diffusil H. Dovezl se proto jiný přípravek, ale byl 
neúčinný. Začala se nabízet kosmetika, která ale vši přímo nehubí, má jen podpůrné 

funkce," poznamenal Libor Mazánek z olomoucké krajské hygienické stanice.  

Než se na trhu objevil nový účinný preparát Diffusil H Forte, stihly vši "pauzu" využít. 
"Dodnes se tak občas objeví skoro v každé škole či školce," podotýká Mazánek.  

Lidem doporučuje, aby byli všímaví k tomu, jaké preparáty kupují. Kosmetika totiž 
nemá obsahovat účinné léčivé látky hubící vši, to mohou pouze léčiva.  

Jak zbavit děti vší krok za krokem a co dělat, když nic nezabírá 
Při odstraňování vší z hlav vašich potomků je nejdůležitějším přípravkem dostatek 
trpělivosti. Postupujte přesně podle návodu a odstraňte i hnidy. I tak se ale může dítě 
druhý den znovu nakazit.  

 

 

Jak poznáte, že váš potomek má skutečně vši? Podívejte se do vlasů a možná na 
nepříjemného parazita rovnou narazíte. Děti také bývají neklidné, ospalé, nepozorné 
a často se drbou na hlavě. Na pokožce hlavy se mohou objevit boláky a rozedřená 
místa.  

Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší mezi vlasy, 
nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Pouhým pohledem, případně pomocí lupy 
můžete veš v hlavě najít ve třech stadiích – dospělá veš – její vajíčka, hnidy - larvy, 
nymfy.  

Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka těsně 
přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy.  

Pokud už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají, stanovenu, nezbývá 
než začít s odstraňováním hmyzu. Zavšivená hlava totiž není v žádném případě jen 
otázka krásy. Jestliže si budete hlavu, která svědí, drbat, hrozí, že si ji navíc 
rozškrábáte a do ranek zanesete další infekci. Člověk, který má ve vlasech vši, může 
mít dokonce zvětšené mízní uzliny na krku a v týlu. Postupujte následovně.  

1. Použijte odvšivovací přípravek  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/verejne-zakazky/633504?rtype=V&rmain=7802638&ritem=633504&rclanek=11054269&rslovo=420036&showdirect=1
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Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Návod čtěte 
důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém letáku 
by mělo být rovněž uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí přípravku 
opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit. Obvykle je to za 
sedm až dvanáct dní.  

Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly přežívající 
hnidy a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než za jeden 
týden, častějším používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.  

Veš dětská 
Bezkřídlý hmyz dlouhý 2 až 4 milimetry. Má tři páry nohou opatřených silnými drápy, 
kterými se přidržuje vlasů. Samičky kladou těsně k pokožce hlavy až sedm vajíček za 
den, z nichž se líhnou za sedm až deset dní larvy . Čerstvě vylíhlé larvy vší se 
nazývají hnidy. Jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno 
přehlédnou. Celý jejich vývoj proběhne za 17 až 25 dní. Samičky se dožívají 3 až 5 
týdnů a během života naklade každá z nich 50 až 150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají 
krev nejméně třikrát denně. 

Jak poznáte hnidy? 
Hnidy vypadají podobně jako lupy. Pevně se ale drží na vlasech a nejdou na rozdíl 
od lupů jen tak vytřepat. Zmáčkněte je mezi nehty – a pokud prasknou, jsou živé. 
Což znamená, že jste se zamoření efektivně nezbavili. 

Nepoužívejte petrolej. Vši po něm sice hynou, ale jeho použití je nebezpečné. Může 
po něm například nastat alergická reakce s vážnými zdravotními komplikacemi a 
nepříjemnými potížemi na kůži. Ze stejného důvodu nesahejte ani po přípravcích pro 
zvířata.  

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy  
Mezi mrtvými hnidami totiž může být i nějaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech 
vylíhla, během několika dní byste problém vší řešili znovu.  

Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně i živé) parazity z 
vlasů dostat. Před mechanickým odstraněním vždy vlasy namočte. Na suchých 
vlasech totiž parazit dokáže lézt – kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat.  

Pro první "hrubé" odstranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček 
(prodává se zhruba za 20 až 80 korun). Před česáním se doporučuje vlasy přelít 
teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte a dobře 
uvidíte padající parazity.  

Hřeben však nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je proto nutné pozorně 
prohlédnout celou hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající hnidy. 
Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého procesu nezbytné.  

3. Sledujte účinek  
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. Pozorujte dítě, zda se 
nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru po sedmi až deseti dnech 
zopakovat. V této době se totiž může z případné neobjevené živé hnidy vylíhnout 
larva, ta pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade vajíčka.  
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Jak poznáte živou hnidu? Hlavně tak, že pokud ji zmáčknete mezi prsty, "lupne". 
Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech umístěny dále od 
kořínků. Pokud jsou hnidy přilepeny na vlasech do jednoho centimetru od pokožky, 
znamená to, že máte živé vši.  

I poté, co jste se vší zbavili, se vyplatí ještě zhruba tři týdny vlasy kontrolovat a 
pročesávat takzvaným všiváčkem. Abyste infekci skutečně zlikvidovali, je zároveň 
nutné ošetřit dezinfekčními přípravky hřebeny a kartáče, které jste používali (ty je 
možno také vyvařit).  

4. Co dělat, pokud přípravek nezabere? 
Možná jste použili preparát, na který má hmyz již odolnost, zkuste jiný. Je také 
možné, že jste nedodrželi správný postup odvšivení. Většinou je totiž třeba akci 
pomocí speciálního přípravku provést dvakrát i vícekrát (podle přiloženého návodu, 
ale obvykle ne dříve než za sedm dní). Pamatujte také, že samotný odvšivovací 
prostředek vám zpravidla nepomůže, pokud poté hnidy mechanicky z vlasů 
neodstraníte hřebenem či rukou  

5. Kam se obrátit, když už si nevím rady? 
Poradit může dětský lékař, lékárník, zaměstnanci zdravotních ústavů. Existují také 
místa, kde vás "profesionálně" za poplatek odvšiví, ale je jich velmi málo. Když je 
zavšivený pacient přijatý do nemocnice tak jej odvšiví a musí za to zaplatit.  

Než se obrátíte o pomoc k odborníkům, měli byste se o odvšivení snažit sami. 
Protože jeho úspěšnost závisí především na důslednosti, s jakou budete vši z hlavy 
mechanicky odstraňovat.  

6. Existuje možnost prevence? 
Bohužel, zatím neexistuje žádná stoprocentní metoda, jak nákaze zabránit – snad 
jen ostříhání dohola. Ti, kdo se přece jen s pokrývkou hlavy rozloučit nechtějí, mají 
následující možnosti: důkladně vlasy kontrolovat, obzvláště v době, kdy se v blízkosti 
někdo zavšivený vyskytne. Částečně také mohou pomoci repelentní šampony – ty je 
potřeba používat pravidelně a nechat na hlavě dlouho působit.  

Uvědomte si, že vši dokážou přežít například na nábytku nebo na prádle až 
čtyřiadvacet hodin. Pokud se zbavujete vší, musíte vyprat při vysokých teplotách 
oblečení i ložní prádlo. Dezinfikujte hřebeny. V opačném případě totiž hrozí, že 
například z ložního prádla zbloudilá veš přeleze na nového hostitele. Anebo na 
stejného, kterého jste před chvílí tak pracně odvšivili. 

 
 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/online-prodejni-a-rezervacni-system-ticketportal/708854?rtype=V&rmain=7819779&ritem=708854&rclanek=8445171&rslovo=420776&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vse-kvalitni-potrebuje-cas/10833638?rtype=V&rmain=7809953&ritem=10833638&rclanek=8445171&rslovo=420443&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/ocenujete-kvalitni-postel-vyzkousejte-postel-libertas-10-let-zaruky/10949603?rtype=V&rmain=7821528&ritem=10949603&rclanek=8445171&rslovo=423311&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zaructe-vasim-detem-kvalitni-spani-kupte-jim-postel-junior/10949602?rtype=V&rmain=7821527&ritem=10949602&rclanek=8445171&rslovo=423312&showdirect=1

