
Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby 
v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji od 
01.01.2021 do 31.12.2021 
 

Okres Obec Předpokládaný poskytovatel LPS v roce 2021 

minimální rozsah 

pracovní den 

nepracovní 

den 

Brno-

město 

Brno-

venkov 

 

Brno 

Fakultní nemocnice Brno,  

Dětská nemocnice 
pro děti a dorost 15:30 – 07:00 nepřetržitě 

Úrazová nemocnice v Brně 

pro dospělé 17:00 – 07:00 nepřetržitě 

stomatologická 18:00 - 24:00 8:00 – 20:00 

prohlídky těl zemřelých nepřetržitě nepřetržitě 

Česká lékárna holding, a. s. 

(Lékárna Dr. Max, Brno, Bašty 413/2) ** 
lékárenská pohotovostní služba nepřetržitě nepřetržitě 

Tišnov Nemocnice Tišnov, p.o. pro dospělé 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00 

Ivančice Nemocnice Ivančice, p.o. pro dospělé 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00 

Břeclav 
Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. 

pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 - 22:00 08:00 - 20:00 

stomatologická X 08:00 - 13:00 

prohlídky těl zemřelých nepřetržitě nepřetržitě 

Hustopeče Nemocnice Hustopeče, p.o. pro dospělé 15:30 – 22:00 08:00 – 20:00 

Vyškov Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 

pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 - 22:00 08:00 - 20:00 

stomatologická X 08:00 - 13:00 

prohlídky těl zemřelých nepřetržitě nepřetržitě 

Blansko 

Blansko Nemocnice Blansko pro dospělé 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00 

Boskovice Nemocnice Boskovice s.r.o. 

pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 - 22:00 08:00 - 20:00 

stomatologická X 08:00 - 13:00 

prohlídky těl zemřelých * 18:00 – 6:00 nepřetržitě 

Hodonín 
Kyjov Nemocnice Kyjov, p.o. 

pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 - 22:00 08:00 - 20:00 

stomatologická X 08:00 - 13:00 

prohlídky těl zemřelých nepřetržitě nepřetržitě 

Hodonín Nemocnice TGM Hodonín, p.o. pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00 

Znojmo Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 

pro dospělé, pro děti a dorost 17:00 - 22:00 08:00 - 20:00 

stomatologická X 08:00 - 13:00 

prohlídky těl zemřelých nepřetržitě nepřetržitě 

 
* V době mimo provoz lékařské pohotovostní služby provádí prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické 
zařízení Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. 
 
** Služba zajišťována pro celé území kraje. 

 

 
 
 


