
SEGWatch umožňuje vytvořit uživatelské skupiny a nastavit jednotlivá 
oprávnění. Díky tomu je možné nastavit různé úrovně přístupu do systému. 
Kontrólní dispečink se tak například může dostat pouze do sekce online a 
historie, zatímco velitel má přístup k citlivějším údajům, jako je měření 
výkonu zaměstnanců či ke statistikám. 
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SEGWatch zlepšuje produktivitu Karlovarské městské policie

Zkušenost ředitele městské 
policie se systémem 
SEGWatch
 Karlovy Vary jsou  světoznámé 
lázně, které každý rok navštíví statisíce 
lidí a kde se každoročně pořádá 
m e z i n á r o d n í fi l m o v ý f e s t i v a l . 
Desetitisíce lidí v  ulicích a kopcovitý 
terén je pro pěší hlídky velice náročné 
prostředí, proto městská policie do 
svého vybavení zařadila Segwaye 
Patroller.
 „Segwaye PT nám výrazně 
pomáhají při udržování veřejného 
pořádku,“ konstatuje ředitel policie 
Marcel Vlasák. „Strážník na Segwayi 
je vidět a zároveň má sám lepší 
přehled o situaci na ulici. Rychle se 
dokáže přemístit z  místa na místo a 
vícekrát zkontroluje svěřený úsek,“ 
shrnuje přednosti Segwayů PT ředitel 
Vlasák.

Ačkoliv má Segway nesporné výhody 
při hlídkové činnosti, velký vliv na 
rozhodnutí využívat Segway u policie 
v Karlových Varech měl však sledovací 
systém SegWatch.
 „Vedení města Karlovy Vary 
chce mít dokonalý přehled o tom, jak 
jsou Segwaye PT využívány ve strážní 
službě. Díky systému SegWatch přesně 
vím, kde a kdy se Segwaye PT 
pohybují. Mám naprostou jistotu, že 
strážníci jsou tam, kde mají určeno. 
Oceňuji, že SegWatch mě ihned 
informuje, pokud se Segway dostane 
mimo stanovenou zónu. To jednak 
výrazně snižuje riziko krádeže, a také 
zajišťuje kontrolu vozového parku 
Segwayů před neautor izovaným 
užíváním zaměstnanci. Díky systému 
SEGWatch mohu kdykol iv svým 
nadřízeným doložit, nakolik Segwaye 
PT využíváme a jak se vložené peníze 
vrací,“ říká Marcel Vlasák.  A dodává: 
„V centrále naší policie dozorující 

strážník neustále sleduje on-l ine 
dispečink SegWatche, rychle tak může 
poslat hlídku na Segwayi tam, kde je jí 
zrovna potřeba. SegWatch je podle mé 
zkušenosti samozřejmou součástí 
Segwayů v hlídkové službě.“ 

Městská policie provádějící 
hlídkovou činnost v terénu

Bc. Marcel Vlasák
ředitel městské policie Karlovy Vary
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dispečink
Neustálý přehled o 
poloze hlídek na 
Segwayích a možnost 
efektivního řízení 
hlídkové služby

kontrola
Umožňuje absolutní 
kontrolu nad činností 
mobilních patrol. 
Zobrazí veškerý 
pohyb za uplynulých 
365 dní včetně všech 
provozních údajů.

ochrana
Možnost nastavení až 
50 ochranných zón, 
při jejichž překročení 
odesílá SEGWatch 
alarm.  

přehled
Nabízí přehled 
statistických údajů o 
provozu.

SEKCE

monitoring
Sledování stavu stroje 
a doba nečinnosti. 
Okamžitý přehled, 
zda je Segway v 
pohybu.

plánování
Vizuální zobrzaení 
pohybu a výškového 
profilu tras umožňuje 
lépe plánovat 
hlídkové zóny.

krádež
Téměř dokonalá 
ochrana před krádeží. 
Dispečink je 
upozorněn okamžitě a 
může ihned reagovat.

servis
Monitoruje ujeté 
kilometry za zvolenou 
dobu, což umožňuje 
plánování servisních 
prohlídek přímo na 
straně distributora

SEKCE

pomoc
Možnost zaslat 
pomoc v případě 
potíží. 

výkonnost
Kontrola docházky, 
plněnní předepsaného 
hlídkového plánu a 
kvality odvedené 
práce.

zneužití
Možnost nastavit 
zóny, ve kterých se 
smí patrola pohybovat 
a ve kterých nikoliv.

Dispečink městské policie využívá SEGWatch SEGWatch přináší úroveň 
kontroly a automatizace, 
jaká předtím nebyla možná

S E G W a t c h n e n í 
“ j e n o m ” o by č e j n ý 
vyhledávací mapový 
systém. Jeho součástí je 
analytické rozhraní, 

které nabízí pokročilé 
funkce vyhodnocování pohybu 
Segwayů v  terénu. V praxi to 
umožňuje sledovat výkon jednotlivých 
strážníků. Tedy zda-l i provedli 
obchůzku ve stanoveném čase, jestli 
splnili počet jednotlivých obchůzek ve 
svěřeném perimetru, v kolik hodin 
započali, či skončili předepsanou 
práci. Na konci dne systém vyhodnotí 
veškerou č innost a vygeneruje 
přehledný report. To provozovateli 
poskytuje maximální kontrolu kvality a 
šetří velké množství času.



Kontaktní údaje:

SEGWATCH S.R.O.

PLAVECKÁ 2, 
120 00, PRAHA 2
CZECH REPUBLIC

TEL.: +420 724 999 683 
EMAIL.: INFO@SEGWATCH.EU

Vybrané reference: Securitas ČR

Metropolitan Police
Karlovy Vary

Metropolitan Police
Olomouc

HP Tronic a.s.
V. Karlovice

R a L Segway 

Astoria Golf Resort a.s.

Aston Eurotrading s.r.o.

Millennium CZ, s.r.o.

mailto:info@segwatch.eu
mailto:info@segwatch.eu

