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Příloha 16 upřesňuje informační povinnost stanovenou článkem 7.4 
VSP.  
 
Držitel je má poskytnout ŽDP včas před použitím vozů administrativní a 
technické údaje o vozech, které uvedl do databáze VSP. Administrativní 
a technické údaje jsou definované na stránkách 2 až 5. 
 
ŽDP má kdykoliv přístup k těmto údajům a může je použít výlučně pro 
vlastní provozní účely. 
 
Kancelář VSP poskytne smluvním stranám pro sdílení technických údajů 
komunikační platformu (GCU Message Broker). Další informace, jako 
například stručný popis pro obsluhu vozů a specifické pokyny pro provoz 
vozů musí být dány k dispozici bilaterárním ujednáním. 
Tyto další Informace jsou nutné vždy, když technická specifika vozu 
z hlediska provozu nepokrývá příloha 9 VSP. 
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Popis jednotlivých technických údajů k vozu 
 

údaj status definice 

WagonNumber- 
Freight 

povinný Jednoznačná identifikace nákladního vozu jeho 
číslem 

PreviousWagon- 
Number-Freight 

nepovinný Předchozí číslo vozu před novým přečíslováním 

Registration- 
Country 

povinný ISO kód země, kde je vůz registrován 

DatePutIntoService povinný Datum prvního uvedení do provozu 

AuthorisationValidUntil podmíněný Datum vypršení platnosti schválení (použití pouze ve 
zvláštních případech) 

SuspensionOf-
Authorisation 

podmíněný Informace o pozastavení schválení příslušným 
úřadem 

DateSuspensionOfAuthori
sation 

podmíněný Datum pozastavení schválení 

Multilateral-Authorisation-
Countries 

podmíněný Seznam písmenných kódů zemí / ŽDP, ve 
kterých vůz vlastní omezené interoperabilní 
schválení (dodatkový rastr); první položka 
odpovídá zemi ‚ŽDP) schválení, následující pak 
zemím /ŽDP, které schválení převzali 

ChannelTunnel-Permitted nepovinný Údaj zda vůz smí projet tunelem pod La 
Manche – pokud se realizuje přeprava mezi F a 
GB a má být použita infrastruktura Eurotunelu 

KeeperShortNameVKM povinný Zkratka držitele (VKM) z registru VKM 
(http://www.era.europa.eu/Document-
Register/Pages/list-VKM.aspx, sloupec B – bez 
diakritiky) 

ECM povinný Plné jméno subjektu odpovědného za údržbu 
(ECM) 

PlannedChangeOfECM podmíněný Datum, do kterého je za vůz odpovědné 
aktuální ECM a plné jméno ECM, které 
odpovědnost převezme 

ECMCertificate  povinný Informace o certifikátu ECM 

InteropCapability povinný Identifikace obecné interoperability vozu Je 
navrženo používat tyto hodnoty (z 
InteropCapabilityCode):  
01 = národní 
02 = Bi-/Multilateral (s dohodou nebo 
dodatkovým rastrem) 
03 = RIV 
05 = TEN 
06 = TEN-GE 
07 = TEN-CW 
08 = TEN RIV 

GCUWagon  povinný Informace o tom, zdali je vůz provozován 
v rámci VSP 

LetterMarking povinný Plné písmenné označení kategorie vozu.  

TankCode podmíněný Pouze pro cisternové vozy. Kód je definován 
v RID, kapitolách 4.3.3 a 4.3.1.1. 

WagonNumberOf-Axles povinný Počet dvojkolí vozu 

WheelSetType nepovinný Označení typu dvojkolí (přiděluje výrobce 
dvojkolí) 

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx
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WheelDiameter nepovinný Průměr kol v mm. Jmenovitá hodnota pro daný 
typ. 

WheelsetGauge povinný Rozchod v mm. Více hodnot v případě vozů 
s přestavitelným rozchodem. 

WheelSet-Transformation-

Method 
podmíněný Popis způsobu změny rozchodu vozu 

s přestavitelným rozchodem: 
Seznam kódů 
1 = automaticky  
2 = výměna podvozku / dvojkolí 

NumberOfBogies podmíněný Počet podvozků 

BogiePitch podmíněný Rozvor náprav v podvozku 

BogiePivotPitch podmíněný Nejdelší vzdálenost mezi dvěma otočnými čepy 

InnerWheelbase povinný Maximální vzdálenost mezi nápravami v mm 

CouplingType nepovinný Specifikace spřáhla: 
0 = bez spřáhla 
1 = nezpevněné spřáhlo méně než 85t  
2 = zesílené spřáhlo na 85t  
3 = ultra zesílené spřáhlo více než 85t 
4 = automatické spřáhlo 

BufferType nepovinný Specifikace nárazníků. Nejčastější typy 
používané v provozu: A, AX, B, C, CX, L0 (130), 
L0 (150), L2 (130), L2 (150), L4 (130), L4 (150) 

NormalLoading-Gauge podmíněný Profil vozu. Pokud je profil na voze uveden, 
musí být tato informace uvedena v databázi. 
Kódy jsou uvedeny ve vyhláškách UIC 505-1, 
503 a v EN 15273-2:2013. 

MinCurveRadius povinný Minimální povolený poloměr oblouku v m 

MinVerticalRadiusYardHump povinný Povolený vertikální poloměr svážného pahrbku 
v m 

WagonWeight-Empty povinný Hmotnost prázdného vozu podle údaje 
v databázi vozů v kg 

LengthOverBuffers povinný Délka přes nárazníky v cm 

MaxAxleWeight povinný Hodnota maximální povolené hmotnosti na 
nápravu  

LoadTable povinný Zátěžová tabulka na voze. Pokud je na voze 
uvedena, musí být uvedena v databázi. Může 
být uvedeno více zátěžových tabulek 
(mezinárodní, pro konkrétní zboží v případě 
vozů pro LPG a dodatkové / národní), ve 
kterých je daný parametr uveden vícekrát za 
sebou. Pro speciální vozy se specifickou 
zátěžovou tabulkou (např. vozy pro návěsy) se 
zátěžová tabulka uvádět nemusí. 
Zátěžová tabulka musí být uvedena kompletně, 
včetně prázdných polí (jsou-li i na voze). 

NumberOfBrakes povinný Počet rozvaděčů 

BrakeSystem nepovinný Zkratka systému tlakové brzdy. Příklady: Kk; Dr; 
Bo; Hik; Bd; Ch; O; KE; WE; DK; WU; WA; DM; 
MH, SW; KE 435; průběžné potrubí 
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AirBrakeType povinný Specifikace tlakové brzdy: 
0 = vůz pouze s průběžným potrubím 
1 = G 
2 = P 
3 = G/P 
8 = žádná tlaková brzda, žádné průběžné 
potrubí 
9 = bez upřesnění 

BrakingPower-VariationDevice povinný Způsob změny brzdné síly: 
0 = žádný přestavovač 
1 = manuální nebo automatický přestavovač s 
jednou přestavnou váhou a dvěma pozicemi 
2 = dvě nebo více přestavných vah a dvě nebo 
více pozic 
8 = automatické brzdění podle nákladu 
s udáním největší brzdné hmotnosti 
9 = blíže nespecifikovaný přestavovač 

AirBrakedMass povinný Rozdílné použití podle provedení přestavovače 
tlakové brzdy: 
Žádný přestavovač = pouze brzděná hmotnost 
vozu 
Přestavovač s přestavnou váhou = brzdná váha 
v prázdném stavu 
Přestavovač s automatickým brzděním podle 
nákladu = maximální brzdná váha 

ChangeOver-Weight  podmíněný Přestavná váha v t 

AirBrakedMass-Loaded podmíněný Brzdná váha uvedená na přestavovači pro 
ložený vůz v t 

BrakeSpecial-Characteristics povinný Všeobecný parametr brzdy, kódy viz vyhláška 
UIC 920-13: 
0 = standardní brzda (stupňovitá brzda 
s litinovými zdržemi),„GG"  
1 = kotoučová brzda 
2 = kompozitní zdrže 
3 = stupňovitě neodbrzďující brzda 
4 = stupňovitě neodbrzďující brzda 
s kompozitními zdržemi 
5 = brzdové zdrže typu L 
6 = brzdové zdrže typu LL 
9 = nekódované informace 

HandBrakeType povinný Specifikace ruční brzdy: 
0 = bez ruční brzdy 
1 = ruční brzda obsluhovatelná ze země 
(pořádací) 
2 = ruční brzda obsluhovatelná z plošiny vozu 
Pokud je vůz vystrojen ruční brzdou 
obsluhovatelnou jak ze země, tak z plošiny, 
uvede se pouze kód 2. 

HandBraked-Weight podmíněný Brzdná váha ruční brzdy v t 

ParkingBrakeForce podmíněný Brzdná síla ruční brzdy v KN 

BrakeBlockName nepovinný Typ brzdové zdrže včetně délky v mm 
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CompositeBrake-

BlockRetrofitted 
podmíněný Údaj popisující, zdali je vůz vystrojen původní 

GG  brzdou nebo byl přestrojen (např. na LL) 

CompositeBrake-

BlockInstallation-Date 
podmíněný Datum vystrojení (např. LL zdržemi), pokud má 

vůz kompozití zdrže z výroby, uvede se datum 
uvedení vozu do provozu 

MaxLengthOfLoad nepovinný Ložná délka pro plošinové a kryté vozy 
s plochou podlahou v mm, mimo tloušťky 
dělících stěn (užitná délka). 

LoadArea nepovinný Plocha podlahy plošinových a krytých vozů v m2 

HeightOfLoading-PlaneUnladen nepovinný Výška ložné úrovně prázdného vozu v mm. 

RemovableAccessories nepovinný Údaj o typu a počtu odebíratelných částí vozu 

LoadingCapacity povinný Ložný objem v m3 

MaxGrossWeight povinný Maximální ložná hmotnost včetně vlastní 
hmotnosti výstroje 

VapourReturn-System nepovinný Informace o tom, zda je vůz vystrojen zpětným 
odvodem par 

FerryPermittedFlag nepovinný Informace o tom, zdali může být naloděn na 
trajekt  

FerryRampAngle podmíněný Pokud vůz může být naloděn na trajekt - 
hodnota úhlu nájezdu (ve stupních) 

Temperature-Range nepovinný Povolené teplotní pásmo okolí pro provoz vozu 

Noise nepovinný Hodnota hluku v dB na referenční trat a v klidui  

Technical-Forwarding-

Restrictions 
podmíněný Tato položka se použije pro uvedení zvláštní 

informace nebo omezení, které mají příčinu 
v technické konstrukci vozu nebo uložení 
nákladu a jsou důležité pro manipulaci s vozem 
ve vlakotvorných stanicích nebo v řazení do 
vlaku. Kódy pro omezení při přepravě viz 
vyhláška UIC 920-1. Zde jsou uvedeny pouze 
kódy typu „T - Technical" a „F - Freight". Níže 
uvedené kódy jsou ze seznamu 
RestrictionCodes. Jsou možné pouze tyto 
hodnoty: 
07 Odrážení nebo spouštění pouze 
s obsluhovanou ruční brzdou 
11 vůz s rozvorem větším než 9 m (nevztahuje 
se na podvozkové vozy) 
12 Podvozkový vůz se vzdáleností vnitřních 
náprav více než 14 m a méně než 17,50 m 
(včetně) 
13 Podvozkový vůz se vzdáleností vnitřních 
náprav více než 17,50 m 
15 Vůz nesmí být spouštěn ze svážného 
pahrbku 
16 Zákaz odrážení a spouštění (3 červené 
trojúhelníky) 
18 nesmí být brzděn kolejnicovou (spádovištní) 
brzdou 
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25 Cisternový vůz pro přepravu plynů 
s oranžovým pruhem 
41 vůz nutno zařadit jako první ve směru jízdy 
42 vůz nutno zařadit jako poslední ve směru 
jízdy 
63 Mimořádná zásilka 
70 S vozem se musí posunovat opatrně (1 
červený trojúhelník) 
71 S vozem se může posunovat pouze za 
zvláštních podmínek (2 červené trojúhelníky) 
94 Vůz pro přepravu plynů bez oranžového 
pruhu. 

DateLastOverhaul povinný Datum poslední revize (u nových vozů uvedení 
do provozu) 

DateNextOverhaul povinný Datum příští periodické údržby 

Permitted-Tolerance povinný Povolená tolerance po revizním datu (v 
měsících). Pokud není povoleno žádné 
překročení, uvede se „0“. 

DateOfNextTank-Inspection podmíněný Datum příští prohlídky cisterny, pouze pro 
cisternové vozy 

 
 
Poznámka 
XSD Schema a příklady vyplnění jsou k dispozici ke stažení na webu VSP (gcubureau.org). 
 


