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Povinná minimální výbava pro automobily
- příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu
nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části
vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným
výrobcem pro použití zvedáku
- klíč na matice (šrouby) kol
- náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla
při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle
použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být
vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry (možná též opravárenská sada pro
opravu pneumatik)
- lékárnička pro poskytnutí první pomoci
Zde nový obsah autolékárničky platný od roku 2011:
3 ks obvaz sterilní s 1 polštářkem
3 ks obvaz sterilní s 2 polštářky
2 ks šátek trojcípý z netkaného textilu
1 ks náplast hladká: cívka 2.5 cm x 500 cm
6 ks náplast s polštářkem: 8 x 4 cm
1 ks kvalitní obinadlo škrtící - pryžové: 6 x 125 cm
1 ks rouška plastová: 20 x 20 cm
1 pár rukavice latexové chirurgické
1 ks kvalitní nůžky se sklonem, v antikorozní úpravě, zaoblené hroty
1 ks isotermická folie
1 ks leták o postupu při zvládání dopravní nehody
- přenosný výstražný trojúhelník
- reflexní vesta
Povinná výbava pro motocykly
- příslušný druh lékárničky pro poskytnutí první pomoci
Zde nový obsah motolékárničky platný od roku 2011:
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26.5.2022

20:21:50 - 1

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) - 1 ks
Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) - 1 ks
Šátek trojcípý (netkaný textil), délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm - 1 ks
Náplast s polštářkem (velikost 8 x 4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 3 ks
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) - 1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 pár
Leták o postupu při zvládání dopravní nehody - 1 ks
Povinná výbava pro přívěsy
- náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí
pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg ), OT1 (přívěsy za traktor do 1 500 kg ) a požární přívěsy
- přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně
jedním zakládacím klínem. Jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750
kg musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny
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