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Věc: Schválení Technických podmínek a vydání Souhlasu s použitím výrobků 

„SDH Cisco - ONS 15305, ONS 15454 a Cisco Transport Manager“ na ŽDC 

ve vlastnictví státu 

Na základě žádosti společnosti Clarystone s.r.o. ze dne 21.10.2010 o schválení 

technických podmínek výrobku a vydání souhlasu s použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví 

státu a kladného hodnocení průběhu provozního ověření, které předložila společnost ČD-

Telematika, a.s., TS Plzeň, 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 s účinností od 1. října 2007 

schvaluje 

technické podmínky výrobků pro sítě SDH skupiny  

„Cisco ONS 15305, ONS 15454 a software Cisco Transport Manager“ 

a vydává souhlas s použitím výrobků na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

k níž právo hospodařit vykonává SŽDC. 

 

Při požadavku na využití principu Spanning Tree lze vytvořit kruhovou zálohu pouze 

s pomocí externích switchů.  

 

Technické podmínky pro tyto výrobky budou vedeny pod evidenčním číslem 37/2010–S 

jako trvalé s platností od 8.11.2010. 

 

SŽDC zároveň odsouhlasuje používání následující dokumentace ke zmíněnému výrobku: 

  Technický popis výrobku Cisco ONS 15305 

  Declaration EC of Conformity ONS 15305 ze dne 18. srpna 2003 
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  Technický popis výrobku Cisco ONS 15454 

  Declaration EC of Conformity ONS 15454 MSTP ze dne 1. září 2003 

  Technický popis Cisco Transport Manager 

 

Schválením technických podmínek výrobku a souhlasem s použitím uvedeného zařízení 

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 případným pochybením 

projektanta při nevhodném použití, ani za následky způsobené případným pochybením 

zhotovitele při realizaci díla (montáž apod.). Odpovědnost za technickou správnost a volbu 

vhodného výrobku nese vždy projektant a zhotovitel stavby. 

 

 

Ing. Josef Šibrava v.r. 

ředitel odboru 

automatizace a elektrotechniky 


