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Komenda Straży Miejskiej w Brnie została 
powołana w 1992 roku z zadaniem dbania 
o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich 
mienia. 

Straż Miejska pilnuje przestrzegania zasad współżycia 
społecznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
utrzymania porządku w miejscach publicznych. Jest ona 
odpowiedzialna również za zapobieganie przestępstwom, 
wykrywanie działań niezgodnych z prawem oraz 
przekazywanie danych na temat swojej działalności do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu ich obróbki 
statystycznej. 

Wszyscy pracownicy Straży Miejskiej dążą do tego, by 
mieszkańcy Brna oraz turyści nie tylko czuli się tu 
bezpiecznie, ale też żeby to poczucie miało odzwierciedlenie 
w stanie faktycznym. 

ORGANIZACJA PRACY 
Obszar działania komendy w Brnie jest podzielony na osiem 
dzielnic, ma ona też posterunki w miejscowościach Vranov i 
Lelekovice. Niektóre z nich pracują całodobowo. 

Straż Miejska w Brnie działa z dwóch posterunków głównych 
oraz około piętnastu posterunków lokalnych. Jej komenda i 
centrum operacyjne mieszczą się przy ulicach Křenová i 
Štefánikova. W tych dwóch obiektach przyjmowane są 
zgłoszenia pod numerem alarmowym 156. 

Dyspozytorzy obsługują zgłoszenia mieszkańców i 
przekierowują ważne połączenia do posterunków lokalnych. 
Funkcjonariusze pracują na posterunkach zlokalizowanych w 
cały mieście, z których udają się na patrole, by dbać o 
porządek i bezpieczeństwo okolicznych obszarów. 

Połączenie oddalonych od siebie posterunków w pojedynczą 
jednostkę komunikacyjną oznacza, że komenda ma do 
dyspozycji około 500 funkcjonariuszy na 15 posterunkach 
rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Brna. 

W przeszłości poszczególne posterunki były wyposażone w 
oddzielne systemy telefoniczne różnych producentów i nie 
było możliwości ich zintegrowania. Taki system nie dawał 
odpowiedniej elastyczności komunikacji między 
funkcjonariuszami ani z mieszkańcami. Co więcej, połączenia 
pomiędzy posterunkami podlegały opłatom. Komenda Straży 
Miejskiej skontaktowała się więc z działającą w Brnie firmą 
STAND, będącą autoryzowanym sprzedawcą sprzętu 
biurowego i telekomunikacyjnego Panasonic. Rozwiązanie 
komunikacyjne zaproponowane przez firmę STAND polegało 
na zastosowaniu systemu telefonicznego IP składającego się 
z centrali abonenckich oraz telefonów SIP firmy Panasonic 
rozmieszczonych na poszczególnych posterunkach. 
Umożliwiło to połączenie posterunków z komendą. 

Cały system składa się z sześciu urządzeń KX-NS1000 i 
ośmiu urządzeń KX-TDE620 oraz działa jako pojedyncza 
centrala telefoniczna. Połączenia przychodzące można z 
łatwością przekierowywać. Na przykład, jeśli funkcjonariusze 
danego posterunku są na patrolu, połączenia można 
przekierować z tej lokalizacji do komendy przy ulicy 
Štefánikova. Dzięki temu możliwa jest obsługa wszystkich 
połączeń przychodzących, zarówno od mieszkańców, jak i od 
współpracowników. Wszystkie połączenia, w tym 
przekierowania pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, są 
bezpłatne. 

AUTOMATYCZNE 
WYŚWIETLANIE INFORMACJI
W systemie komunikacji Komendy Straży Miejskiej w Brnie 
zintegrowano usługę INFO 35. Świadczy ją operator usług 
komunikacyjnych, a dzięki indywidualnym modyfikacjom 
wykonanym przez firmę STAND dane dotyczące dzwoniących 
pojawiają się natychmiast na monitorach dyspozytorów. 

Funkcjonariusze mają więc błyskawiczny dostęp do numeru 
telefonu, nazwy oraz adresu dzwoniącego. Pozwala to na 
szybką i wydajną obsługę połączeń oraz przekierowywanie 
ich do lokalnych posterunków lub konkretnych 
funkcjonariuszy będących na służbie w okolicy, której 
dotyczy zgłoszenie. 

INTEGRACJA I WYDAJNOŚĆ
Funkcjonariusze przydzieleni do lokalnych posterunków 
często wychodzą na patrole. Każdy strażnik miejski na 
patrolu ma przy sobie krótkofalówkę oraz telefon 
komórkowy - oba urządzenia są zintegrowane z systemem 
komunikacji. 

Komenda Straży Miejskiej w Brnie wprowadziła też usługę 
„Poznaj swojego funkcjonariusza". Dzięki niej mieszkańcy 
miasta mogą bezpośrednio kontaktować się z 
funkcjonariuszami przydzielonymi do ich dzielnicy. 
Odbieranie wszystkich połączeń jest niezwykle istotne, nawet 
jeśli strażnicy odbywają patrol. Do każdego z nich jest 
przypisany oddzielny numer telefonu, pod którym można się z 
nim skontaktować. Jeśli dany funkcjonariusz musi wyjść z 
posterunku, może łatwo włączyć przekierowywanie połączeń 
z telefonu biurkowego do komórkowego. 

System komunikacji można też skonfigurować w taki sposób, 
by połączenia przychodzące do funkcjonariuszy na patrolu 
były przekierowywane do ich współpracowników lub 
bezpośrednio do komendy przy ulicy Štefánikova. 
Funkcjonariusze na patrolu mają również możliwość 
wybierania numerów zewnętrznych z krótkofalówki lub 
telefonu albo przekierowywania połączeń przychodzących do 
współpracowników, a wszystko to w ramach jednego 
systemu komunikacji IP. Połączenia komórkowe z innymi 
funkcjonariuszami są bezpłatne. 

„Nowy system wyraźnie poprawił komunikację, nie tylko 
pomiędzy posterunkami, ale także z mieszkańcami miasta" - 
powiedział Jakub Ghanem, rzecznik Komendy Straży 
Miejskiej w Brnie. „Dzięki niemu wszystkie posterunki 
stanowią teraz jedną całość, co przyczyniło się do 
zwiększenia wydajności obsługi zgłoszeń zwykłych i 
alarmowych". 

CAŁODOBOWY PUNKT 
KONTAKTU
Punkt kontaktu przy ulicy Vyškovská w dzielnicy Slatina 
działa całodobowo. Służy więc on jako schronienie dla osób 
w potrzebie. 

System centrali telefonicznej jest połączony z urządzeniem 
dźwiękowym IP. Oznacza to, że naciśnięcie dzwonka przy 
wejściu do budynku przez osobę, która czuje się zagrożona, 
spowoduje uruchomienie sygnału alarmowego w centrum 
operacyjnym przy ulicy Štefánikova. Drzwi do budynku mogą 
być otwarte zdalnie przez jednego z funkcjonariuszy. 
Zagrożona osoba będzie mogła schronić się w bezpiecznym 
pomieszczeniu z szybą z hartowanego szkła, a do punktu 
kontaktu bezzwłocznie uda się najbliższy patrol. 

Zdjęcia: Tino Kratochvil

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań 
komunikacyjnych Panasonic, odwiedź stronę 
http://business.panasonic.co.uk/communication-solution 


