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Asistenční psi - vstup do bazénů 

 
K Vašemu dotazu týkající se možnosti vstupu asistenčních psů do bazénů sděluji: 
  

                   Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  a související 

vyhláška  Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,  tuto 

problematiku konkrétně neupravují. Nastavují však hygienické požadavky a podmínky, 

jejichž dodržením je zaručeno,  že nebude  ohroženo zdraví návštěvníků  veřejného bazénu. 

Lze předpokládat, že vstupem asistenčních psů do prostoru bazénů  může dojít  k porušení 

stanovených  hygienických požadavků – představují totiž  riziko vnosu patogenních 

mikroorganismů, které jsou obsaženy v prachu venkovního prostředí (od kterého nelze 

asistenčního psa zcela očistit a  omýt)  do prostoru bazénů a následně i do bazénové vody.  

Vstup asistenčních psů do prostoru bazénu  však není ani zakázán. Ve smyslu § 26 výše 

citované vyhlášky je  povinností provozovatele zařízení zajistit, aby v jím provozovaném 

zařízení nedošlo k poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných 

zárodků (patogenních či podmíněně patogenních agens původu bakteriálního, virového či 

protozoálního nebo patogenních kvasinek,  plísní či toxických sinic). Dále se do bazénové 

vody nesmí vyplavovat organismy, které se mohou rozmnožit na filtrech nebo v jiné fázi 

úpravy bazénové vody. Zásady ochrany zdraví návštěvníků bazénu a způsob očisty prostředí 

je povinen provozovatel zařízení  ve smyslu § 6 c) odst. 1 f) výše citovaného zákona o 

ochraně veřejného zdraví zakotvit ve zpracovaném provozním řádu a předložit jej ke 

schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  Pro eliminaci  rizika, které by 

vzniklo povolením vstupu asistenčních psů do prostoru bazénu,  je nutno zajistit  (a 

v provozním řádu  zakotvit) zcela  oddělený  vstup pro asistenčního psa a dále vybudování 

zvláštního  prostoru  (koje) pro  jeho čekání tak, aby nedocházelo ke křížení přístupových 

cest  k bazénu.  Vstup  asistenčních psů  přímo  do bazénové vody   nelze  ze všech  výše 

uvedených hygienických  důvodů  paušálně připustit.  

Závěr: Za splnění všech požadavků, daných výše citovanými legislativními předpisy, včetně 

požadavků na   jakost vody v bazénu, odpovídá  provozovatel  zařízení a je tedy plně v jeho 

kompetenci  rozhodnout, zdali  podmínky pro vstup asistenčních psů do prostoru  veřejného 

bazénu  vytvoří  či nikoliv.  Z praxe však nutno dodat,  že v současné době  ve většině  

provozovaných  veřejných bazénů  nejsou dle našeho názoru pro  možnost vstupu asistenčních 

psů  do prostorů  veřejných bazénů   podmínky  vytvořeny. 
Povolení zařízení vstupu asistenčních psů  do soukromých bazénů je plně v kompetenci 
provozovatelů či majitelů těchto zařízení. 
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