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AUTOLÉKÁRNIČKY A MOTOLÉKÁRNIČKY  
POZOR – DALŠÍ ZMĚNA 

 

 
Dne 31. srpna 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 283/2009 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Došlo tím i ke změně 
požadavků na obsah motolékárniček a autolékárniček, a to s tím, že počínaje dnem 1. ledna 2011 musí být ve 
všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, užita lékárnička, která odpovídá novelizované 
vyhlášce, včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.  

 
Autoklub ČR o této změně informoval v rámci svého Tiskového servisu a na svých stránkách 

www.autoklub.cz.  

 
Ministerstvo dopravy však vydalo další vyhlášku, kterou se mj. znovu mění požadavky na 

obsah lékárniček v motorových vozidlech (vyhláška č. 216/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; nabývá účinnosti dnem 23. července 
2010). 

  
Důvodem změny je skutečnost, že v dosavadním textu vyhlášky byla chybně uvedena jednotka 

savosti obvazů, a to „g/cm2“ místo správného „g/m2“. Povinnou součástí motolékárniček se stává 
resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem, která nahradí méně dokonalé resuscitační 
roušky. U autolékárniček se minimální délka nůžek zkracuje na 14 cm z dosavadních 15 cm, což by 
mělo lépe odpovídat běžné nabídce nůžek na trhu (nůžky mají být zahnuté, v antikorozní úpravě a se 
zaoblenými hroty). 

 
Podle přechodného ustanovení k nové (tedy zatím nejnovější) vyhlášce lze až do 30. září 2011 

užívat u motocyklů (kategorie L) lékárničku podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 
14. září 2009, popřípadě ve znění účinném od 14. září 2009 do dne 23. července 2010. 

 
 

SHRNUTÍ – CO, JAK, PRO KOHO A OD KDY PLATÍ?  
 

Automobilisté: 
 do 31. prosince 2010 mohou mít autolékárničku s obsahem dosud předepsaným nebo 

s obsahem podle nových požadavků – viz níže, 
 od 1. ledna 2011 jen podle nových požadavků (platí pro všechna, i starší vozidla). 

 
Motocyklisté: 

 až do 30. září 2011 může být motolékárnička s obsahem dosud předepsaným, nebo podle 
vyhlášky ze srpna 2009 (s resuscitační rouškou), anebo podle zatím nejnovější vyhlášky (s 
resuscitační maskou), 

 od 1. října 2011 jen podle nejnovějších požadavků – viz níže (platí i pro starší motocykly). 

mailto:spicka@mbox.vol.cz
http://www.autoklub.cz/
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Právní úprava rozlišuje následující typy lékárniček 
 

a) motolékárnička – tj. lékárnička pro motocykly (vozidla kategorie L) 
b) autolékárnička velikosti I. – tj. lékárnička pro motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, 

s výjimkou motocyklů a vozidel pro hromadnou přepravu osob  
c) autolékárnička velikosti II. – tj. lékárnička pro vozidla pro hromadnou přepravu osob 

s obsaditelností do 80 cestujících včetně 
d) autolékárnička velikosti III. – tj. lékárnička pro vozidla pro hromadnou přepravu osob s 

obsaditelností více než 80 cestujících (pro vozidla městské hromadné přepravy osob je 
dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost) 

 
 
 
Obsah lékárniček v motorových vozidlech podle nejnovějších požadavků 
 

1. Motolékárnička (lékárnička pro motorová vozidla kategorie L) 
  

Zdravotnický materiál množství (ks) 

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem 
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )  

1 

b) Obvaz hotový s 2 polštářky 
 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 ) 

1 

c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu  
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 

1 

d) Náplast s polštářkem  
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 

3 

e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 

f) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem 
 schválená jako zdravotnický prostředek 

1 

g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 

h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody (stanoveného obsahu) 1 

 
Podle přechodného ustanovení k nové vyhlášce lze až do 30. září 2011 užívat u motocyklů 

(kategorie L) lékárničku podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009, popřípadě 
ve znění účinném od 14. září 2009 do dne 23. července 2010. 

 
 

2. Autolékárnička (lékárnička pro ostatní motorová vozidla) 

Zdravotnický materiál  množství (ks) 
Velikost lékárničky 

I. II. III. 

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem 
 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2 ) 

3 5 10 

b) Obvaz hotový s 2 polštářky 
 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2 ) 

3 5 10 

c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu 
 (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 

2 3 6 
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Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Červenec 2010 

 
 
 

 

d) Náplast hladká cívka 
 (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm 

1 2 4 

e) Náplast s polštářkem 
 (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 

6 12 18 

f) Obinadlo škrtící pryžové (60 x1250 mm) 1 3 5 

g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem 
 schválená jako zdravotnický prostředek 

1 2 4 

h) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4 

i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 

j) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě 
 se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm 

1 1 1 

k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1 

l) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody (stanoveného 
obsahu) 

1 1 1 


