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Věc: Vydání Souhlasu s použitím radiostanic „HYTERA“
Na základě žádosti společnosti DCom, spol. s r.o. se sídlem Kšírova 32, 619 00 Brno
a protokolu z konečného vyhodnocení ověřovacího provozu mobilních a ručních radiostanic
HYTERA typové řady PD705/705G, PD785/785G a MD785/785G vydaného SŽDC, s.o., OŘ
Brno pod č.j. 53596/2013-14 ze dne 30.5.2014 a protokolu ČD-Telematika a.s., Pernerova
2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne 29.52014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(dále jen SŽDC), v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky
a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa
železniční dopravní cesty“ č. j. 21 783/07-OP, ve znění změny č. 1 s účinností od 15. února
2012 (dále jen směrnice SŽDC č. 34),
vydává souhlas
s použitím radiostanic HYTERA typové řady PD705/705G, PD785/785G a MD785/785G
na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, k níž právo hospodařit vykonává
SŽDC.
Uvedené modely radiostanic (PD ruční, MD mobilní) jsou určeny pro rádiové sítě
analogové i digitální dle standardu DMR v pásmech VHF/UHF. Ruční radiostanice
PD785 jsou navíc vybaveny plnohodnotnou alfanumerickou klávesnicí a čtyřřádkovým
barevným podsvíceným displejem výhodným především pro režim selektivní volby.
Radiostanice jejichž typové označení je doplněno písmenem „G“ jsou navíc vybaveny
modulem GPS, který se využívá při nasazení v digitální rádiové síti standardu DMR.
Souhlas s použitím uvedeného výrobku je veden pod evidenčním číslem 21/2014-S
s účinností od 13.5.2014 jako trvalý.
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SŽDC zároveň odsouhlasuje používání technické dokumentace ke zmíněnému výrobku:
-

Technické podmínky Ruční radiostanice HYTERA řady PD785 a PD705
Technické podmínky Mobilní radiostanice HYTERA MD785
Uživatelské příručky pro DMR radiostanice PD705/785 a MD 785
Prohlášení o shodě uvedených výrobků, vydané obchodní společností DCom,
spol. s r.o., ze dne 1.11.2013

Vydáním souhlasu s použitím uvedeného výrobku na železniční dopravní cestě ve
vlastnictví státu se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického provedení a žádným
způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené případným pochybením výrobce, ani
za následky způsobené případným nevhodným použitím.

Ing. Martin Krupička v.r.
ředitel odboru
automatizace a elektrotechniky
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Rozdělovník:
D-Com,spol. s r.o.
Ing. Martin Motyčka
Kšírova 32
619 00 Brno
Na vědomí elektronicky:
ČD-T - pan Jaroslav Hercok
OŘ Brno – Ing. Karel Běták
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