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Kabex – komplexní řešení pro energetiku 
a chemický průmysl

Do roku 2014 Kabelovna Kabex, a. s., vstu-
puje jako etablovaný řešitel, výrobce a do-
davatel speciálních kabelů a kabelových 
souborů do oblasti energetiky a chemické-
ho průmyslu.

Rostoucí požadavky na bezpečnost a spo-
lehlivost systémů, pro které jsou kabely 
z produkce firmy Kabex® určeny, je společ-
nost schopna efektivně plnit díky rozsáhlým 
investicím, jež byly připravovány mimo jiné 
za účasti MPO ČR, Czechinvestu, ÚJV Řež, 
SÚJB, ČVUT Praha a ZČU Plzeň a z vý-
znamné části byly podpořeny finančními 
prostředky z dotačních programů EU Poten-
ciál a Inovace. Celková výše investic úspěš-
ně dovršených v roce 2013 dosáhla ve spo-
lečnosti Kabex® 200 mil. korun.

Technologicky nejen posílena, ale i roz-
šířena byla zejména výroba speciálních ka - 
belů. Soubor nového špičkového technolo-
gického zařízení umožňuje kapacitní navý-
šení výroby speciálních kabelů při zachová-
ní akceschopnosti a flexibility holýšovské 
výroby pro dodávky podle specifických po-
žadavků zákazníků. Vedle navýšení kapacit 
technologie umožnila i významné rozšíření 
výrobních možností pro nové výrobky o cel-
kovém vnějším průměru až 65 mm a stáčení 
až pěti žil o průřezu 240 mm2, včetně stá-
čení kruhových i sektorových žil. Zvládnu-
tí nové technologie ve výrobní praxi a plně-
ní nejvyšších požadavků na jakost výstup-
ních výrobků z nového výrobního zařízení 
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je prokazatelně doložitelné na základě kon-
tinuálně sledovaných paramet rů v celém 
procesu výroby.

Zcela nového rozměru v oblasti řešení 
a výroby speciálních kabelů dosáhl Kabex® 

pořízením vyspělého zařízení na výrobu spe-
ciálních kabelových směsí. Pokročilá řešení 
kabelů z jeho produkce tak nejen nově vy-
cházejí z jedinečné konstrukce kabelu, ale 
speciální parametry jsou posíleny využitím 
speciálních kabelových směsí z vlastní vý-
roby kompoundů. Cílem kombinace promyš-
lené konstrukce kabelů a použití vlastních 
kabelových směsí s jedinečnými parametry 
je efektivně řešit speciální zákaznické po-
žadavky. Na specializovaném pracovišti vý-

voje, výroby a použití vlastních kabelových 
kompoundů působí tým odborníků Kabex®, 
spolupracujících s expertními organizacemi 
jak doma, tak v zahraničí. Osvojené výsled-
ky jsou jak kontinuálně využívány ve vlastní 
výrobě, tak do budoucna nabízeny formou 
inovativních produktů odběratelům z kabe-
lového průmyslu i souvisejících odvětví.

Kromě rozvoje technologické základny 
se společnosti Kabex® podařila i stabiliza-
ce v oblasti finanční, která je vyústěním ně-
kolikaměsíčních jednání o vstupu finanč-
ně silného investora do společnosti Kabe-
lovna Kabex, a. s. Výsledkem transakce je 
nové uspořádání vlastnické struktury společ-
nosti, ve které majoritní podíl získal Cable 
Alliance Holding, významný ruský výrob-
ce a prodejce kabelů začleněný do mateř-
ského těžařského holdingu UGMK, známé-
ho na českém trhu převzetím výroby letadel 
v Kunovicích, nyní společnosti Aircraft In-
dustries. Zakladatelé společnosti Kabelovna 
Kabex, a. s., drží minoritní balík akcií spo-
lečnosti. Nová akcionářská struktura spo-
lečnosti se zavá zala k dalšímu soustavnému 
rozvoji činnosti Kabex® včetně podpory vý-
zkumu a vývoje.

Silné technologické know-how společnosti 
v kombinaci s přístupem k potřebným finanč-
ním zdrojům uvádějí Kabex® do silné pozice 
dodavatele sofistikovaných kabelových vý-
robků a spolehlivého partnera pro speciální 
kabelová řešení.
http://www.kabex.cz


