
 

Jaký je povinný obsah autolékárničky pro 
rok 2014? 

 

Autolékárnička je součástí povinné výbavy motorového vozidla při provozu na 

pozemních komunikacích dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 341/2002 

Sb. Obsah autolékárničky je přímo stanoven touto vyhláškou ve znění vyhlášky č. 

238/2009 Sb., vyhlášky č. 216/2010 Sb. a vyhlášky č. 182/2011 Sb. 

Pokud máte lékárničku starší, musíte několik věcí dokoupit. Na základě vyhlášky č. 

283/2009 Sb. ve znění vyhlášek č. 216/2010 a 182/2011 Sb. musí autolékárnička pro 

letošní rok 2014 obsahovat tyto součásti: 

Leták o postupu při poskytování první pomoci 1 ks 

Resuscitační masku s výdechovou chlopní a filtrem 1 ks 

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře min. 8 cm, savost min. 800 g/m2) 3 ks 

Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře min. 8 cm, savost min. 800 g/m2) 3 ks 

Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran min. 960 x 1 360 x 960 mm) 2 ks 

Náplast hladkou na cívce (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) 1 ks 

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, min. lepivost 2,5 N/cm) 6 ks 

Obinadlo škrticí pryžové (60 x 1 250 mm) 1 ks 

Roušku plastovou (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 ks 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 pár 

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka min. 15 

cm 1 ks 

Isotermickou fólii (rozměry min. 200 x 140 cm) 1 ks 

I u nových autolékárniček musí být dodržena expirační lhůta. 

Víte že: pokud osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytnete potřebnou pomoc, ač tak můžete učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 

jiného, budete potrestáni odnětím svobody až na jeden rok. Kdo osobě, která je v 

nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, 

ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. § 208 zákona č. 

140/1961 Sb. (trestní zákon) v tomto případě hovoří jasně: řidič dopravního prostředku, 
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který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla 

újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 

jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 


