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Lékárnička, výstražný trojúhelník, hasicí přístroj 

 

Lékárnička 

1. Obsahem lékárničky musí být 

a) v případě motolékárničky 

Zdravotnický materiál 
Množství 

(ks) 

Obvaz hotový s jedním polštářkem 

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2 1 

Obvaz hotový s dvěma polštářky 

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2 1 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 

 

 

b) v případě autolékárničky 

 

Zdravotnický materiál Množství (ks) 

 

 

 

Velikost lékárničky 

I. II. III. 

Obvaz hotový s jedním polštářkem 

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
 

3 5 10 

Obvaz hotový s dvěma polštářky 

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
 

3 5 10 

Náplast hladká cívka 

(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm 
1 2 4 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1 3 5 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se 

zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm 
1 1 1 

Isotermická fólie (minimální rozměr 200 x 140 cm) 1 1 1 
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2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu 

nebo motokola.  

3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, 

jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to  

a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve 

velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné 

přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,  

b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně 

ve velikosti II a  

c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.  

4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem 

lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.  

5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být 

neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného 

znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo 

dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí 

být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje 

na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. 

 

Výstražný trojúhelník 

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno 

motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru 

s přívěsem a vozidla ocelkové šířce menší než 1 m. 

 

Hasicí přístroj 

1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle 

příslušného technického předpisu
5
). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody 

výrobku autorizovanou osobou
7
).  

2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to 

a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě 

místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 

A nebo 113 B, 

b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji 

s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle 

předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň 

jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti 

místa řidiče a  
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c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.  

3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo 

vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu 

vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj 

se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla. 

 

 


