
Informačný systém rýchlostnej cesty  
R2 Ruskovce – Pravotice.
IP kamery zabezpečujú dohľad nad premávkou na rýchlostnej ceste R2. 
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Misia
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice bola 
odovzdaná do užívania v októbri 2016. Významným 
spôsobom znížila automobilovú premávku cez mesto 
Bánovce nad Bebravou. Na zvýšenie bezpečnosti, 
poskytnutie komfortu pri používaní R2 motoristickou 
verejnosťou, video dohľad nad premávkou a zároveň na 
zabezpečenie potrebných údajov a informácií pre 
správcu rýchlostnej cesty, Národnú diaľničnú 
spoločnosť, a. s., bolo potrebné vybudovať informačný 
systém rýchlostnej cesty (ISRC). 

Riešenie
V systéme kamerového dohľadu rýchlostnej cesty R2 
boli použité kamery AXIS Q8665-LE. Tieto kamery sú 
osadené na betónových stĺpoch na štyroch kľúčových 
miestach podľa požiadavky prevádzky a sú vybavené 
sklopno-otočným pozičným systémom bez koncového 
bodu, čo umožňuje otáčať kamerou v rozsahu 360 
stupňov kontinuálne (donekonečna). Kamery majú 
dopredu preddefinovaných niekoľko pozícií, aby mohol 
operátor veľmi rýchlo zmeniť uhol záberu na 
monitorovanie kritických miest úseku.  

Výsledok
Priamo merateľným aspektom je spoľahlivosť samotných 
zariadení, ktorá je hodnotená na výbornú aj napriek 
obmedzeniam, ktoré sú spôsobené vzdialenou 
inštaláciou a obmedzeným dátovým pripojením. Dá sa 
očakávať, že aj na základe veľmi pozitívnych skúseností 
s kvalitou riešenia použitom v ISRC R2 dôjde časom k 
postupnej výmene za modernejšie kamery na báze IP aj 
na úseku D1 Piešťany - Ladce. V prospech výmeny za 
digitálne IP kamery hovorí aj fakt, že serverové úložisko 
– sieťový videorekordér má ešte dostatočnú kapacitu na 
obslúženie ďalších IP kamier. 
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“  Priamo merateľným aspektom je spoľahlivosť samotných zariadení, ktorá je hodnotená 
na výbornú aj napriek obmedzeniam, ktoré sú spôsobené vzdialenou inštaláciou a 
obmedzeným dátovým pripojením.”

  Ing. Robert Birnstein - vedúci oddelenia dopravných technológií a IRSD, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

www.axis.com

Informačný systém rýchlostnej cesty (ISRC) pozostáva z 
množstva komponentov, ako sú napríklad rozvádzače, 
technologické uzly, cestná svetelná signalizácia, 
meteorologické zariadenia, ščítače dopravy a v 
neposlednom rade kamerový systém pre video dohľad. 
Všetky zariadenia sú navzájom poprepájané pre vzájomnú 
dátovú komunikáciu optickými a metalickými káblami. 
Keďže sa jedná o vzdialenú inštaláciu, celý systém ISRC je 
pripojený bezdrôtovým internetovým spojením do 
lokálneho operátorského pracoviska Strediska správy a 
údržby diaľnic Trenčín – Zlatovce (SSÚD 4 Trenčín), ktoré 
je správcom rýchlostnej cesty R2.

Súčasťou riešenia bola aj požiadavka na kamerový 
systém pre video dohľad na vjazdoch a výjazdoch, nad 
kritickými miestami (pred mostami) a úsekmi na 
rýchlostnej cesty R2, ktoré sú označené ako 
potencionálne nehodové. Základné parametre a 
technologické vybavenie ISRC definujú „technické 
požiadavky na výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic“. 
Na ich základe zrealizovala návrh, technologickú časť a 
niektoré súčasti stavebnej časti ISRC spoločnosť PPA 
INŽINIERING, s.r.o., člen skupiny PPA CONTROLL a.s.

Samotný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice je 
vzdialený od SSÚD 4 Trenčín niekoľko desiatok kilometrov. 
Vzhľadom na neexistujúce komunikačné prepojenie medzi 
týmito dvomi lokalitami sa na prenos všetkých dát ISRC 
využíva rádiový prenos z rýchlostnej cesty k najbližšiemu 
prenosovému bodu v Bánovciach nad Bebravou 
pripojenému k internetu a prostredníctvom neho využíva 
aj pripojenie celej infraštruktúry ethernetovej siete ISRC až 
do switchu v SSÚD 4 Trenčín, ktorým sa zabezpečuje 
spojenie technologických zariadení do existujúcej lokálnej 
ethernetovej siete v SSÚD 4 Trenčín zahŕňajúc diaľnicu D1 
v úseku Piešťany – Ladce.

Obraz z kamier prenášaný do SSÚD 4 Trenčín vo vysokom 
rozlíšení (FullHD/1080p) a s maximálnou snímkovacou 
frekvenciou je ukladaný na sieťový videorekordér AXIS 
S1032 Mk II. Pomocou dvoch video klient počítačov 
AXIS S9001 Mk II na spracovanie a zobrazenie obrazu 
kamier má operátor na sledovanie aktuálnej situácie z 

rýchlostnej cesty k dispozícii veľkoplošný monitor 
osadený na stene a zároveň pracovný monitor na stole. 
Na ovládanie a prácu s kamerovým dohľadom je určený 
video pult AXIS T8310. Oprávnený operátor na prácu s 
uloženými obrazovými záznamami z kamier používa 
intuitívny video manažment softvér AXIS Camera 
Station. Na základe požiadavky zadávateľa je pre každú 
kameru k dispozícii jeden pár infračervených reflektorov 
na prísvit snímanej scény aj v úplnej tme. Kamery sú 
vybavené vysoko svetelnými objektívmi s opticky 
premenným ohniskom a umožňujú sledovanie scény na 
veľmi veľké vzdialenosti. 

V tomto riešení boli napokon použité štyri kamery AXIS 
Q8665-LE a dva operátorské počítače AXIS S9001 Mk 
II, z ktorých jeden slúži ako počítač pre videostenu a 
druhý slúži pre operátorský monitor priamo pre 
oprávneného operátora s ovládaním pomocou video 
pultu AXIS T8310. Obrazové údaje kamier sa ukladajú na 
sieťový videorekordér AXIS S1032 Mk II. 

Použité kamery musia zvládať extréme podmienky 
nasadenia. Vnútorné vybavenie kamery zabezpečuje 
prevádzku v širokom rozsahu vonkajších teplôt od -40 
do +55 °C so štartom aj pri nižších teplotách pomocou 
funkcie automatického rozmrazenia. Kryt kamier je 
navyše vybavený stieračom na okamžité očistenie 
krycieho skla od prachu či dažďových kvapiek.

 „Celkové riešenie integrácie technológie ISRC do 
existujúceho systému v SSÚD 4 Trenčín vrátane 
vizualizácie, riadenia technologických zariadení, 
riadenia cestnej svetelnej signalizácie a zberu údajov z 
meteorologických staníc si nevyžadovalo zvýšené 
nároky na vedomosti zamestnancov NDS, keďže 
existujúci systém už poznajú a používajú. Novinkou bol 
kamerový systém, ktorého vysoká kvalitatívna a 
technologická úroveň ponúka operátorom SSÚD 4 
Trenčín výborný prehľad, spoľahlivosť a jednoduchú 
obsluhu kamerového dohľadu na rýchlostnej ceste R2 
Ruskovce – Pravotice“, uviedol Ing. Marek IVAN, 
Manažér informačných technológií a bezpečnostných 
systémov zo spoločnosti PPA INŽINIERING, s.r.o..
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