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SpoleSpoleččnost AWT VADS a.s. byla zalonost AWT VADS a.s. byla založžena v roce 1992.ena v roce 1992.

Areál Vypařovací a desinfekční stanice byl vystavěn v 70-tých 
letech jako součást Československých státních drah. Převážná část 
provozu byla v roce 1996 privatizována a v současné době naše 
společnost AWT VADS a.s. využívá všechny provozní objekty 
areálu.

Zabýváme se čištěním železničních cisternových vozů, 
autocisteren, čištěním mobilních a stabilních nádrží, čištěním 
zaolejovaných vod, likvidací odpadů a sběrem upotřebených olejů. 
Tento provoz funguje více než třicet let a naši pracovníci mají
bohaté zkušenosti ve vyjmenovaných oblastech.

Společnost VADS, a.s, se v roce 2009 stala součástí skupiny 
společností kolem OKD, Doprava, akciové společnosti.



OKD, Doprava, akciová společnost, přední tuzemská společnost v 
odvětví logistiky a dopravy, prošla v posledních letech celou 
řadou dynamických změn. Má za sebou sérii významných akvizic, 
které vedly k vytvoření dopravní a logistické skupiny se zásadním 
postavením na trhu. Symbolickým završením všech kroků je 
nový název a nová značka celé skupiny  

Advanced World Transport Advanced World Transport (AWT)

ke kterému došlo dne 1.5.2010. Ke stejnému dni došlo v 
Obchodním rejstříku také ke změně jména společnosti VADS, 
a.s. na AWT VADS a.s



O spoleO společčnostinosti……
…firma AWT VADS a.s. v Bohumíně se převážně zabývá:
- čištěním železničních cisternových vozů a 
nádržkových kontejnerů

- čištěním autocisteren 
- čištěním zaolejovaných vod a likvidací odpadů
- pronájmy nákladních železničních vozů
- pronájmy hnacích drážních vozidel
- tlakovými zkouškami železničních kotlových vozů
- vymýváním a desinfekcí železničních nákladních vozů



Od roku 2004 je AWT VADS a.s. drOd roku 2004 je AWT VADS a.s. držžitelem itelem 
certifikcertifikáátu dle tu dle ČČSN EN ISO 9001:2001SN EN ISO 9001:2001



V roce 2007 byla spoleV roce 2007 byla společčnost AWT VADS a.s. nost AWT VADS a.s. 
úúspspěěššnněě hodnocena v Systhodnocena v Systéému posuzovmu posuzováánníí

bezpebezpeččnosti a kvality nosti a kvality -- SQASSQAS



Od 27. 9. 2007 je spoleOd 27. 9. 2007 je společčnost oprnost opráávnvněěna na 
vystavovat Jednotný evropský atest o vyvystavovat Jednotný evropský atest o vyččiiššttěěnníí

–– ECD (European Cleaning Document)ECD (European Cleaning Document)



ČČiiššttěěnníí žželeznielezniččnníích cisternových vozch cisternových vozůů, , 
autocisteren a nautocisteren a náádrdržžkových kontejnerkových kontejnerůů

Technologie Technologie ččiiššttěěnníí::
- odstranění zbytků (stočení, 

odsátí, vytěžení)
- čištění parou, horkou tlak. 

vodou rotační hlavicí s 
možností přisávání
rozpouštědla, popř. horkým 
tlakovým rozpouštědlem, 
ruční dočištění



ČČiiššttěěnníí je provje prováádděěno v rno v růůzných stupnzných stupníích dle pch dle přřáánníí zzáákaznkaznííkkůů::
- pro provedení revize
- pro provedení opravy kotelních náležitostí, armatur
- čištění za účelem změny přepravovaného substrátu



NaklNaklááddáánníí s nebezpes nebezpeččnými odpadynými odpady

- sběr a výkup upotřebených olejů
- sběr, úprava a zpracování použitých olejů na olej k dalšímu použití



PPřřeprava specieprava speciáálnlníím cisternovým m cisternovým 
automobilem v reautomobilem v režžimu ADRimu ADR



ČČiiššttěěnníí zaolejovaných vod a likvidace odpadzaolejovaných vod a likvidace odpadůů



Čištění se provádí elektroflotační metodou s 
následným biologickým dočištěním



NaklNaklááddáánníí s s žželeznielezniččnníími vozymi vozy

- pronájmy nákladních železničních vozů
- pronájmy hnacích drážních vozidel
- nákup a prodej nákladních železničních vozů, náhradních 

dílu a příslušenství
- tlakové zkoušky železničních kotlových vozů



Zdroj tepelnZdroj tepelnéé energieenergie
V roce 1994 byla odstavena z provozu fluidní kotelna se 4 kotli, 
do roku 2006 byla pára nakupována a od roku 2006 byl uveden 
do provozu nový zdroj tepelné energie – kotelna se dvěma kotli 

na kapalná paliva.



DDěěkujeme za pozornost a pkujeme za pozornost a přříípadnpadnéé
vyuvyužžititíí nnáámi nabmi nabíízených sluzených služžebeb

za AWT VADS za AWT VADS -- Petr UrbanPetr Urbanččííkk

AWT VADS a.s. v BohumAWT VADS a.s. v Bohumíínněě
ččlen skupiny AWT a.s.len skupiny AWT a.s.


