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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Tísňovou linku 112 doplní systém eCall 
 
 
Praha, 11. února 2014 – Jedenáctým rokem se lidé v ohrožení života, zdraví nebo ma-
jetku mohou v České republice ze všech telefonních sítí dovolat pomoci záchranářů 
prostřednictvím bezplatného jednotného evropského čísla 112. Garantem služby je 
Hasičský záchranný sbor ČR. 

Telefonní centra ve 14 krajích jsou navzájem hlasově a datově propojena a jsou vzájemně zastupitel-
ná. V případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji se hovory automaticky přesměrují na další tele-
fonní centra tísňového volání 112 a volající tak má jistotu, že se vždy v případě nouze dovolá. „Česká 
republika má jedno z nejvyspělejších technologických řešení linky 112 v Evropě. Hasičský záchranný 
sbor si proto právem z Bruselu odvezl ocenění od Asociace evropského čísla tísňového volání (EE-
NA),“ řekl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „věříme, že obdobně úspěšná bude 
v následujících měsících implementace systému eCall, kdy pomoc pro posádku při dopravní nehodě 
přivolá automaticky havarované vozidlo.“ 

Systém eCall je koncipován jako celoevropský systém automatického tísňového volání z paluby vozi-
del, který bude fungovat na bázi linky 112. Mezi jeho přínosy patří snazší a rychlejší identifikace místa 
dopravní nehody, včasné základní technické informace o nehodě a možnost zamezení vážných zdra-
votních následků zraněných účastníků nehody způsobených pozdní lékařskou pomocí. Operátor tís-
ňové linky získá údaje pro zahájení záchranné akce za 14 až 17 sekund od vzniku nehody. 

eCall prošel pilotním ověřením v rámci projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), které 
probíhalo do 31. prosince 2013. Na našem území a ve vybraných zemích EU flotila testovacích vozi-
del projektu simulovala dopravní nehody pro ověření bezchybného přenosu dat o nehodě a hlasového 
spojení na linku 112. Zavedení služby do ostrého provozu se plánuje nejpozději od ledna 2015. 

Až do roku 1998 sloužilo telefonní číslo 112 ke zjištění informace o přesném čase. Rozhodnutím ČTÚ 
bylo toto číslo uvolněno a dnes funguje spolu s národními čísly tísňového volání. Jeho výhodou je 
lokalizace volajícího, která významně zkracuje čas potřebný pro poskytnutí účinné pomoci při mimo-
řádné události.  
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