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Věc: Schválení Technických podmínek a vydání Souhlasu s použitím přenosných 

radiostanic „MOTOTRBO DP1400“ na ŽDC ve vlastnictví státu 

Na základě žádosti společnosti VH-COM spol. s r.o. ze dne 5.11.2013 o schválení 

technických podmínek a vydání souhlasu s použitím přenosných radiostanic Motorola 

MOTOTRBO DP1400 na ŽDC ve vlastnictví státu 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), 

schvaluje 

technické podmínky přenosné radiostanice 

výrobce Motorola „MOTOTRBO DP 1400 VHF“ 

 s příslušenstvím typového označení PT1302C 

a vydává souhlas s použitím uvedeného výrobku na železniční dopravní cestě ve 

vlastnictví státu, k níž právo hospodařit vykonává SŽDC. 

Vlastnosti: VHF 16-ti kanálová radiostanice pro analogovou hlasovou komunikaci          

v  pásmu 150MHz. Je plně kompatibilní s příslušenstvím předešlé řady 

Motorola CP např. napájecími zdroji, hlasovými soupravami, bateriemi a 

řadou náhradních dílů. Nově je vybavena Lithium-Ion baterií s minimálním 

paměťovým efektem. Softwarový upgrade umožní digitální provoz ve 

standardu DMR.  

 

Omezení: Radiostanice není vybavena displejem a mimo CTCSS nepodporuje žádný ze 

současně užívaných standardů selektivní volby.   
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Souhlas s použitím výrobku se vydává na základě protokolu z konečného vyhodnocení 

ověřovacího provozu vydaného ČD Cargo, a.s. pod č.j. 881/2014-O12/3-No ze dne 19.3.2014.  

Technické podmínky pro uvedenou řadu přenosných radiostanic a jejich použití na ŽDC 

jsou vedeny pod evidenčním číslem 8/2014–S jako trvalé s účinností od 15.4.2014. 

 

SŽDC zároveň odsouhlasuje používání následující dokumentace ke zmíněnému výrobku: 

Technické podmínky přenosné radiostanice DP1400, vydané společností VH-COM 

spol. s r.o.    

Prohlášení o shodě, vydané společností VH-COM spol. s r.o. dne 24.10.2013 

 

Schválením technických podmínek výrobku a souhlasem s použitím výrobku 

na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti 

technického provedení a výpočtů, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky 

způsobené případným pochybením výrobce při výrobě zařízení, či při nevhodném použití. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Krupička v.r.  

ředitel odboru 

automatizace a elektrotechniky 
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Rozdělovník: 

 

VH-COM spol. s r.o.  

Ing. Jan Breck  

Za Mototechnou 1619/1  

150 00 Praha 5  

 

Na vědomí: 

 

ČD Cargo, a.s. 

Ing. Jaromír Novák 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

 

ČD Telematika, a.s. 

pan Jaroslav Hercok 

Pernerova 2819/2a 

130 00 Praha 3 

 

 

 


