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Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech 

 
Veš dětská  

Pediculus capitis je jednou ze tří forem vší, u kterých je hostitelem člověk.  

Přestože jsou vši velmi malé, můžeme je rozeznat ve vlasech i pouhým okem. Ve své podstatě 

nejsou nijak nebezpečné, nezpůsobují žádné nakažlivé choroby. Přesto je osobní setkání s 

nimi velice nepříjemné. 

  Veš dětská je cizopasný hmyz žijící v lidských vlasech,  vyskytuje se nejvíce tam, kde 

je jí nejtepleji, tj. za ušima nebo na zátylku. Dospělá veš je velká asi 2-4 mm, je většinou 

světle hnědé barvy. Živí se lidskou krví, saje ji přibližně 3x denně, ale je schopna přežít i dva 

dny bez ní. 

 Samička vši naklade za svůj život, který čítá maximálně 5 týdnů, až 150 vajíček, hnid. 

Ty jsou přilepeny k vlasům speciálním tmelem. Nejdou odstranit například fouknutím, 

musíme použít třeba hřebínek apod. Je důležité upozornit, že pokud najdeme hnidy ve vlasech 

už ve vzdálenosti asi 1cm a více od pokožky, jedná se již o vylíhnuté parazity. 

 Z hnid se po dozrání vylíhnou nedospělí jedinci, tzv. nymfy (asi po 10 dnech). Jsou 

malé, přehlédnutelné. Za dalších několik dní pak dozrají v dospělé jedince, kteří žijí asi jeden 

měsíc. 

 

Kde se vši nejčastěji vyskytují 
Výskyt vší patří do skupiny infekčních chorob, protože vši se velmi jednoduše přenášejí mezi 

jednotlivými osobami. Stačí těsnější kontakt vlasů, což je v dětských kolektivech, kde se vši  

nejčastěji objevují, naprosto běžná věc. Jejich nejčastější výskyt je pak v rozmezí od 3 do 12 

let věku dětí. 

 Dalšími možnostmi přenosu  může být například zachycení vší v oblečení, ložním 

prádle a vůbec v textilu apod. Na přestup k dalšímu hostiteli má veš maximálně den, dva, pak 

uhyne díky nedostatku tekutin. 
 

Jak poznám, že má dítě vši 
Jestli má  dítě vši, poznáme naprosto jednoduše – stačí si všimnout jeho výrazného škrábání 

se ve vlasech, svědění kůže. Při pozornější prohlídce můžeme zpozorovat místa rozškrábané 

pokožky na lebce, hnidy, které jsou přichycené u kořenů vlasů, a v neposlední řadě i lezoucí 

hmyz. 

 Pokud by se dítě škrabalo příliš, mohlo by dojít až k bakteriální infekci. Pak by bylo  

nutné zahájit léčbu dle rad lékaře. Někdy může dojít až ke zduření mízních uzlin na krku. 

 

Návod na rychlé odstranění vší a hnid z hlavy 

Na jasném denním světle či pod lampou je třeba pomocí hřebenu, tzv. „všiváčka“, rozčesat 

vlasy postiženého pramen po prameni a pečlivě je prohlédnout. 

 Použitý hřeben je třeba nejprve promýt mýdlovou vodou, aby se předešlo dalšímu 

přenosu infekce. Poté vezmeme vhodný přípravek. Přípravek nastříkáme rovnoměrně do vlasů 

a necháme působit podle návodu. Následně se vlasy umyjí běžným šampónem a pak se 

použije ještě kondicionér. Dokud jsou vlasy ještě vlhké, je třeba přistoupit k nejobtížnější a 

nejpracnější části celé operace. Pomocí již zmíněného všiváčku, pečlivě vyčešeme jak hnidy, 

tak uhynulé vši. Tuto část procesu je třeba opravdu udělat pečlivě. Celou kúru je třeba 

zopakovat, krok po kroku, přibližně po sedmi až po deseti dnech. To proto, že ani při 

sebevětší pečlivosti nevyčešeme všechny hnidy a během tohoto intervalu se vylíhnou nové 

vši, a pokud nezasáhneme, celý koloběh se opakuje.  
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Postup při nálezu vší 

 

Povinnosti rodičů: 

 

 okamžitě nahlásit výskyt vší, či hnid u dítěte třídnímu učiteli a vedení 

školy (diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, 

nikoli učitelé či vychovatelé), 

 dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič 

povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší 

a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. 

odvšivení dítěte, 

 zabezpečit ošetření hlavy dítěte tak, aby byly vši i hnidy odstraněny, 

 neposílat dítě do školy dříve, dokud nejsou vši a hnidy zcela 

odstraněny. 

 
 

Povinnosti školy: 

 

 na základě ohlášení informovat ostatní rodiče o výskytu vší ve třídě, 

 při výskytu vší či hnid u konkrétního dítěte okamžitě informovat jeho 

rodiče a předat dítě do jejich péče k potřebnému zákroku. 

 

 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o vzájemnou spolupráci, která je nutná pro zvládnutí pedikulózy ve 

škole.  

 Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel 

školy nebo školského zařízení vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka (§ 22 odst. 3 písm. b 

školského zákona). 

 V případě žáků, které rodiče posílají do kolektivu opakovaně 

neodvšivené, může škola informovat příslušný orgán sociální péče a požádat o 

sjednání nápravy. 
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