
Propojujeme svět.



Výrobce 
metalických 
kabelů
Česká kabelovna se specializací na metalické 
a silikonové kabely. Naše realizace pro největší evropské 
velkosklady i koncové zákazníky nás posouvají dopředu. 
Nabízíme Vám naše zkušenosti.  



My jsme 
OP Cable
Firma OP CABLE vznikla v roce 2014. Za tu dobu 
společnost vyrobila desetitisíce kilometrů kabelů 
a stala se významným partnerem pro mnohé 
společnosti po celé Evropě. 

V současnosti se fi rma zabývá výrobou sdělovacích 
kabelů, kabelů pro požární a alarmové systémy, 
ovládacích kabelů, telefonních kabelů a mnohým 
dalším. 

Našim zákazníkům vycházíme vstříc a jejich 
narůstající počet nám jen potvrzuje, že společnost 
OP CABLE odvádí dobrou práci. Do budoucna proto 
budeme dále vyvíjet maximální úsilí v posilování 
kvality a zkracování doby dodání.



Marek Očenášek
business and personal  
director

Ing. David Frelich
executive director

Petr Očenášek
owner



Produkce 
+ 10 000 km 
kabelu ročně

+ 30 
 zaměstnanců

Růst obratu 
2014–2020         

+ 428 %   
Počet 

vyráběných 
typů kabelů         

+ 1500       
 

Zpracovaný  
materiál  
v r. 2020  

 + 1000 tun 



2014

2015

2016

2018

2017

• Založení  
OP CABLE s. r. o.   

• Meziroční nárůst 
výroby  o 60 % 

• 6 zaměstnanců
• Výrazné proniknutí  

na český trh

• Zavedení směnného 
provozu

• 10 zaměstnanců
• Meziroční růst  

výroby o 10 %
• Rozšíření partnerů  

v Rakousku

• Pozitivní  
progrese o 57 %

• Celkem 15  
zaměstnanců

• Zavedení nového  
výrobního a účetního 
softwaru pro  
efektivnější práci

• Exkluzuvní výroba 
některých kabelů  
pro český trh

• Meziroční nárůst  
výroby o 5 %

• Celkem 17  
zaměstnanců

• Dodávka prvních  
strojů zn. Niehoff

• Zrychlení procesu 
oplétání kabelů

• Nový partner ve  
Slovinsku

2019 2022

2021

2020

• Meziroční expanze  
o 32 %

• 20 zaměstnanců
• Kompletní 

rekonstrukce areálu 
fy. Očenášek–Mikulka 
včetně výrobní firmy 
OP CABLE s. r. o. 

• Cesta úspory energie
• Ekologie, solární 

panely zásobující 
výrobu

• Výrazné proniknutí  
na belgický trh   
a exkluzivní výroba 
několika typů kabelů 
pro celý evropský trh 

• Získání VDE certifikátů 
pro německý trh

• 25 zaměstnanců
• Výrazný nárůst 

výroby o 35 % 
• Nový lanovací stroj 

zn. Niehoff. 
• Výrazný růst na trhu  

v Belgii a Rakousku 
• Navýšení produkce  

o 35 %

• Plánovaný meziroční 
nárůst produkce o 40 %

• 30 zaměstnanců
• Masivní obnova 

infrastruktury
• Rebranding
• Dodávka dalších 

oplétacích strojů  zn. 
Niehoff

• Nová výrobní plocha  
3 500 m2

• 45 zaměstnanců
• Inovatitní měření 

produktivity

Timeline



Historie Současnost
Začínáme se stroji z roku 1972, bez 
automatizace, elektroniky a podpůrných 
procesů.

Pokračujeme s nejnovější a nejmodernější technikou, 
optimalizujeme a stabilizujeme procesy. Snažíme se držet 
tempo růstu a neustále se zlepšovat.

Výroba kabelu na 
nejmodernejší lince 
Niehoff 

Oplétací stroj 
Niehoff při výrobě 
ovládacího kabelu

Opletací stroj 
FEDERICO DICK  
z roku 1972

Lanění flexibilního 
jádra na stroji 
Lesmo z roku 1980



Kabely pro elektroniku 
a počítače
Všestranné použití zejména však v oblasti 
nízkofrekvenční. Pro řízení přístrojového 
vybavení, periferiím a měřicím senzorům. 
Kabely jsou odolné vůči šíření plamene.

Naše
produkty

Zvukové kabely
Pro oblast audiotechniky, Hi–Fi a pro 
zapojení reproduktorových soustav. 
Kabely mají jemné lanění a jsou vyrobeny 
z měkčeného PVC.

Sdělovací instalační 
kabely
Určeny pro pevnou instalaci, pro ovládání, 
měření, telekomunikace a přenos dat. 



Bezhalogenové kabely
a vodiče
Bez obsahu halogenů, s lepší odolností proti 
ohni a minimální kouřivostí. Kabely splňují 
náročné moderní požadavky CPR a jsou 
vhodné všude tam, kde se vyskytuje vyšší 
koncentrace lidí a je zde vyšší riziko požáru.

Kabely k požárním 
hlásičům
Pro zapojení požárních hlásičů, 
ovládání, sběr dat a komunikaci. Kabely 
mají 100% stínění a jsou odolné vůči 
elektromagnetickému rušení.

Ovládací kabely
Určené pro použití v suchých i vlhkých 
prostorech. Odolávají oleji, nízkému 
a střednímu mechnickému namáhání. 
Stíněné varinaty jsou odolné vůči 
elektromagnetickému rušení a proto mohou 
být použity v ovládací, měřící a regulační 
technice. Dále pro připojení motorů s strojů 
v různých průmyslových zařízeních.

Silikonové vodiče 
a kabely odolné vůči 
teplu
Díky speciálním materiálům zejména 
silikonovému kaučuku jsou tyto kabely 
vhodné do strojů, přístrojů a zařízení 
nebo všude tam, kde se vyskytuje vysoká 
ambientní teplota.

Kabely pro 
zabezpečovací zařízení
Tyto stíněné kabely jsou používány při 
konstrukci přístrojů a kontrolních systémů, 
v průmyslové elektronice, v bezpečnostních 
systémech apod. Stínění poskytuje ochranu 
proti vnějšímu rušení. Celý sortiment produktů naleznete 

na našich webových stránkách:
www.opcable.cz

Kabely pro 



Certifi káty
Ve vlastní laboratoři testujeme každý typ kabelu dle příslušných 
norem a CPR. Úspěch OP CABLE spočívá v pravidelném testování 
a kontrole kvality, které je potvrzeno nejen certifi kací ISO 9001, 
VDE a EZÚ.

REG F461



Prostějov Vyvážíme 
do celého 
světa

Naši přízeň získává rok od roku stále více zákazníků 
a počet jejich zemí to jen podtrhuje. Od tuzemských 
dodávek přes evropské až po ty celosvětové, to je 
OP CABLE.



Prostějov

Opravy a mytí vozidel, 
prodej a doprava

nafty, výměna a prodej 
olejů, zemní práce.

www.ocenasek–mikulka.cz

Výrobce speciálních 
metalických kabelů.

www.opcable.cz

Reprezentativní 
kancelářské prostory 
v centru Prostějova. 
Coworking i sdílené 

kanceláře.

www.opoffi  ce.cz

Servis a náhradní díly 
pro drtiče.

www.cmptrade.cz

Dodavatel zemních 
prací, strojní činnosti,

služby recyklace 
a drcení kameniva.

www.petrocenasek.cz

Opravy a mytí vozidel, 
prodej a doprava

nafty, výměna a prodej 

Kontakty
OP Cable, s. r. o.
Za Olomouckou 4184/17,
796 01, Prostějov

mail:
sales@opcable.cz



www.opcable.cz


