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Schwechater kabelwerke GmbH

Váš kompetentní partner se sídlem ve Schwechatu /
Rakousko, který nabízí široké spektrum kabelů.
Špičkový dodavatel. Kompetentní partner.

TOV Interkabel Kiev

Výrobce kvalitních elektrických a zabezpečovacích
kabelů v Kyjevě / Ukrajina.
Evropský standard. Specialisté na FRNC.

ACT Advanced Cable Technologies, s.r.o.

Top dodavatel bezpečnostních kabelů nejvyšší
kvality v St. Petěrburgu / Rusko.
Evropská kvalita. Exkluzivní prodejce značky praFla.

ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Flexibilní specialista na výrobu vysoce kvalitních
průmyslových kabelů v Nitře / Slovensko.
Flexibilní řešení. Inovativní partner.

SKG Netzwerktechnik GmbH
FCS Fiber-Components-Slovakia s.r.o.

Specialista na datové sítě a výrobce optických
propojovacích kabelů ve Schwechatu a Nitře.
Flexibilní řešení. Nejvyšší kvalita.

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Přední výrobce kvalitních silových a železničních
zabezpečovacích kabelů v Praze / Česká Republika.
Zkušený výrobce. Špičkové know-how.
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Již od roku 1921 mohou lidé s naší pomocí používat moderní technologie, a tím 
umožňujeme fungování moderního světa. Díky nám může elektrická energie vdech-
nout život mnohému, co nás dnes obklopuje, díky nám mohou signály řídit chod 
světa, naše výrobky jsou tepnami k srdci a nervovou soustavou každého moderního 
zařízení.

Naše výrobky jsou často očím skryty, a přesto nesmírně důležité. 370 našich kolegů, 
včetně vývojových expertů, pracuje na tom, aby se energie či informace dostaly bez-
pečně na své místo. Jsme tradiční, inovativní a spolehlivý partner.

Důležitou roli v naší společnosti hraje také fakt, že jsme součástí rakouské skupiny 
SKB, která klade důraz na podporu vývoje, zavádění inovací, týmovou spolupráci 
a výměnu zkušeností mezi jednotlivými členy skupiny od Schwechatu přes Prahu, 
Nitru, St. Petěrsburg a Kiev. 

Jsme PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, expert v oblasti LFHC (low fire ha-
zard cables)/FRNC (flame retardant non-corrosive) kabelů.

We make  
modern life  
possible!

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.,
Jednatel – CEO

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
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KABELOVÉ ŘEŠENÍ PRO ŽELEZNICI

1 Principy a pravidla územního plánování. ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. [online]. 6. 12. 2006 [cit. 2016-08-04].  
Dostupné z http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaC/C7-2012.pdf

EVROPSKá ŽELEZNIčNÍ SÍť hOUSTNE A NáROKy  
NA BEZPEčNOST SE ZVyŠUjÍ
Kvalita našich produktů pro železniční dopravu se opírá o dlouholetou tradici výroby sdělovacích, sig-
nálních a silových kabelů. 

Vyrábíme kabely: 
• pro uložení do země
• v závěsném provedení
• pro instalace v budovách
• kabely s vylepšenými vlastnostmi při požáru pro instalaci v tunelech či v prostorách se zvýšenou 

koncentrací osob.

Sdělovací a signální kabely z dílny PRAKAB nachází uplatnění v široké škále aplikací, v různých 
prostředích a podmínkách. Své vedoucí postavení potvrzují pak především aplikacemi v železniční 
a veřejné dopravě, dále v telekomunikačních sítích a v neposlední řadě v průmyslové elektronice pro 
ovládací, signalizační a telekomunikační systémy.

Sdělovací a signální kabely jsou často uloženy v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole, které 
může způsobit vznik rušení signálů, které kabely přenášejí. Může tak dojít např. ke zkreslení přenáše-
né informace, nebo k přenesení chybného signálu.

REdUKčNÍ fAKTOR
Důležitým parametrem stínění kabelů pro přenos informací je tak jeho schopnost snížit intenzitu elek-
tromagnetického pole, které do kabelu z vnějších zdrojů přichází. Míra takového snížení se nazývá 
redukční faktor a pro její stanovení existuje zkušební metoda pod označením DIN VDE 0472-507 – 
Zkoušení kabelů a izolovaných vodičů – Redukční faktor.

Redukční faktor je závislý na frekvenci rušení a na impedanci stínění. Může nabývat hodnot od 0 do 
1, přičemž 0 znamená absolutní odrušení, redukční faktor hodnoty 1 pak odpovídá kabelu bez stínění.

SděLOVACÍ KABELy
Sdělovací kabely slouží k přenosu signálů mezi sdělovacími zařízeními, pro pevné uložení vnitřních 
a vnějších rozvodů ve sdělovací technice nebo jako telekomunikační páteřní a přístupové sítě. Rozlišu-
jeme sdělovací kabely vnější a vnitřní.

 We make 
  modern life possible
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KONSTRUKCE:

Sdělovací kabely vnitřní:
• Cu jádro
• Izolace (PE, PVC, FRNC, Silikon kaučuk)
• Žíly stočeny do prvku (pár, čtyřka) a ty do svazku a duše kabelu
• Obal (dielektrická separační páska)
• Stínění (laminovaná Al.fólie)
• Plášť  (PVC, PE, FRNC)

Sdělovací kabely vnější:
• Cu jádro
• Izolace (FOAM SKIN PE, PE)
• Žíly stočeny do prvku (pár, čtyřka) a ty do svazku a duše kabelu
• Duše může být plněna vodo-blokujícím materiálem
• Obal (dielektrická separační páska)
• Vrstvený plášť  ( oboustranně laminovaná Al.páska + PE plášť)
• Ochranné obaly (Al dráty, FeZn dráty)
• Vnější ochranný obal (PE, PVC)

dOPRAVA
doprava je prakticky stejně stará jako lidstvo samo. Vyvíjela se od primitivní přepravy nákla-
dů až po současnou relativně komfortní a rychlou přepravu osob a nákladů. doprava sama 
o sobě nic nevyrábí, naopak energii spotřebovává, ale lidstvo již řadu století závisí na její 
dokonalé funkci, je podmínkou existence a rozvoje společnosti, výše a kvality životního stan-
dardu. Výkonnost a rychlost dopravy, její spotřeba energie a vliv na životní prostředí bezpro-
středně působí na rozvoj společnosti a na udržitelný rozvoj území1.

dOPRAVNÍ INfRASTRUKTURA
dopravní infrastruktura musí především zajistit bezpečnost všech účastníků přepravy, zá-
roveň se však aktivně podílí na utváření a ochraně krajiny. doprava je primárně službou pro 
rozvoj území, při své expanzi však musí minimalizovat nároky na zábor území, chránit životní 
prostředí a minimalizovat negativní dopady výstavby. Přes tyto vysoké nároky musí dopravní 
infrastruktura zabezpečit všechny nároky a co nejlépe obsluhovat území1.

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
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1 Principy a pravidla územního plánování. ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. [online]. 6. 12. 2006 [cit. 2016-08-04].  
Dostupné z http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaC/C7-2012.pdf

Přehled sdělovacích a signálních kabelů
• Průmyslové ovládací kabely
• Sdělovací vnitřní kabely nestíněné
• Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním
• Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním duše i párů
• Závěsné kabely s PE pláštěm a Al stíněním
• Zemní kabely stíněné
• Zemní kabely, stíněné, pancéřované, s ochranou proti indukci
• Zemní kabely stíněné, podélně vodotěsné
• Zemní kabely, stíněné; podélně vodotěsné, pancéřované, s ochranou proti indukci
• Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním, polohově stáčené
• Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním, polohově stáčené, pro požární signalizaci
• PE signální kabely stíněné
• PE signální kabely stíněné, pancéřované, s ochranou proti indukci a PE obalem
• PE signální kabely stíněné, pancéřované, s ochranou proti indukci a PVC obalem

SIGNáLNÍ KABELy
Slouží k přenosu signálů mezi sdělovacími zařízeními nebo pro pevné uložení rozvodů pro telekomuni-
kační, ovládací a signalizační železniční systémy. Připojují se jimi zabezpečovací zařízení v dopravě:
• silniční doprava – semafory, proměnné dopravní značení, monitoring hustoty silniční dopravy; 
• železniční doprava – zabezpečovací zařízení jako semafory, řízení provozu, přejezdy, informační systémy
• metro – zabezpečovací zařízení pro řízení provozu nebo připojení informačních systémů

KONSTRUKCE:
• Cu jádro
• Izolace (PE)
• Žíly stočeny do prvku (pár, čtyřka) a ty do svazku a duše kabelu, prvkem je i samostatná žíla
• Obal (dielektrická separační páska)

VZTAh K BEZPEčNOSTI
Bezpečnost v dopravě je samostatný, velmi závažný problém, neboť důsledkem jejího zane-
dbání jsou zmařené lidské životy, zdraví a značné ekonomické ztráty. Míra bezpečnosti je 
v jednotlivých druzích dopravy značně rozdílná. Nejvyšší bezpečnost je v letecké dopravě, což 
pramení z charakteru této dopravy, z její úzké vazby na mezinárodní provoz a tím z nezbyt-
ného přejímání a dodržování mezinárodních standardů. Na bezpečnost v železniční dopravě 
také příznivě působí její mezinárodní styky a závazky, zatímco ve vnitrostátním provozu 
dochází často k závažným pochybením nedostatečným (zastaralým) zabezpečením provozu 
a zejména ve styku s pozemními komunikacemi podceněním ve vybavení a zabezpečení úrov-
ňových křížení1.

STANdARd VySPěLýCh ZEMÍ EU
Úzká vazba mezi dopravou železniční a dalšími dopravními systémy již standardně existuje 
uvnitř jádrových měst. Železnice se stává součástí vnitroměstské soustavy veřejné hromad-
né dopravy a v úzké kooperaci se systémy metra, tramvaje, autobusů i trolejbusů (podle ve-
likosti města a existence těchto systémů) vhodně rozmístěnými stanicemi přímo obsluhuje 
přilehlé území. Ku prospěchu kvality obsluhy mizí rozdíl mezi městskou veřejnou hromadnou 
dopravou a železnicí. Přiměřeně ke konfiguraci území, existenci a vedení dopravních systémů 
a cest platí podobné principy obsluhy území i pro menší města a obce.
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2 At your service. Evropský parlament. [online]. 04/2016 [cit. 2016-08-04].  
Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.6.html

• Plášť (PVC, PE, FRNC)
• Mechanická ochrana (Fe páska, Fe dráty)
• Stínění určující redukční faktor (Cu dráty, Cu páska)
• Vnější ochranný obal (PVC, PE, FRNC)

SIGNáLNÍ A SděLOVACÍ KABELy PRO SPECIáLNÍ 
POUŽITÍ
Slouží pro ovládání zabezpečovacích a řídících zařízení, měřících zařízení a zařízení pro dálkové ovlá-
dání. Existují i ve variantách pro prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru (LFHC/FRNC kabely) nebo 
specifické podmínky metra. Jsou vhodné i pro venkovní uložení a je možně je vyrábět i jako UV odolné.

KONSTRUKCE:
• dle požadavků a specifikací zákazníka
• speciální požadavky na konstrukce pro dodržení redukčního faktoru

EVROPSKá dOPRAVNÍ POLITIKA
Cílem evropské železniční dopravní politiky je vytvořit jednotný železniční prostor. Otevření 
tohoto odvětví hospodářské soutěži, které bylo zahájeno v roce 2001, bylo v průběhu deseti 
let upraveno třemi balíčky a jedním přepracováním. čtvrtý balíček, zaměřený na dokončení li-
beralizace železniční dopravy, přijal Evropský parlament v plném rozsahu v prvním čtení (únor 
2014), a pokud jde o technický pilíř, též ve druhém čtení (28. dubna 2016)2.

CÍLE
Společná dopravní politika, která má zaručit spravedlivé podmínky soutěže a zajistit volné 
poskytování služeb, vyžaduje provedení harmonizace pravidel v oblasti techniky, správy 
a bezpečnosti. Postupná harmonizace těchto požadavků je nezbytná pro interoperabilitu 
jednotlivých vnitrostátních železničních systémů. Určitá harmonizace může být nutná také 
v oblasti opatření na ochranu životního prostředí či spotřebitelů, aby nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže a aby byl zjednodušen přístup novým podnikům.

Plán Komise s názvem „Doprava 2050“ stanoví následující cíle: 
1.  z dlouhodobého hlediska dokončit evropskou vysokorychlostní železniční síť; 
2.  ze střednědobého hlediska (do roku 2030) ztrojnásobit délku stávajících vysokorychlost-

ních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. 
3.  dále žádá, aby přeprava většiny objemu cestujících na střední vzdálenost probíhala do 

roku 2050 po železnici2.
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LfhC SděLOVACÍ A SIGNáLNÍ KABELy S TŘÍdOU 
REAKCE NA OhEň

Tyto kabely jsou rozděleny do dvou hlavních skupin: bez funkčnosti a s funkčností 30-90 minut při požáru.

KABELy BEZ fUNKčNOSTI PŘI POŽáRU
Používají se k přenosu analogových a digitálních dat, jsou určeny pro pevné uložení vnitřních rozvodů 
ve sdělovací technice a k ochraně lidí a cenného (drahého) zařízení (vybavení, majetku) v případě po-
žáru. Své místo si najdou všude tam, kde je v případě požáru požadavek na malé množství uvolněné-
ho tepla a kouře a žádné odpadávající hořící částice.

KONSTRUKCE:
• Cu jádro
• Izolace (bezhalogenový polymerní materiál (FRNC))
• Žíly stočeny do prvku (pár nebo čtyřka) a ty stočeny do duše kabelu
• Obal (bezhalogenová dielektrická separační páska)
• Stínění (laminová Al folie s příložným drátkem)
• Výplňová FRNC guma
• Plášť (FRNC polymer)

KABELy S fUNKčNOSTÍ PŘI POŽáRU
Používají se k přenos analogových a digitálních dat, jsou určeny pro pevné uložení vnitřních rozvodů 
ve sdělovací technice a pro různé přenosové systémy včetně ADSL2+ a VDSL2, ale také k ochraně lidí 
a cenného (drahého) zařízení (vybavení a majetku) v případě požáru. Především pak všude tam, kde je 
v případě požáru požadavek na malé množství uvolněného tepla a kouře a žádné odpadávající hořící 
částice. Svými vlastnostmi jsou tedy vhodné pro instalaci v hotelech, nemocnicích, v metru, na letiš-
tích atd. Uplatnění nacházejí všude tam, kde je v případě požáru požadavek na zachování funkčnosti 
celé kabelové trasy.

KONSTRUKCE:
• Cu jádro
• Izolace (silikonový kaučuk, foam-skin silikonový kaučuk)
• Žíly stočeny do prvku (pár nebo čtyřka) a ty stočeny do duše kabelu
• Obal (bezhalogenová dielektrická separační páska)
• Stínění (laminová Al folie s příložným drátkem)
• Výplňová FRNC guma
• Plášť (FRNC polymer)

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
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ZAPáLENÍ PRO KVALITU
Kvalitní výrobek s bezchybnými vlastnostmi se stal pro naše zákazníky běžným očekáváním již velmi 
dávno. Věříme, že můžeme nabídnout i víc a posouváme pojem KVALITA dále a promítáme ho do 
všech našich činností. Věříme, že základem kvalitního produktu jsou kvalitní lidé a jejich kvalifikace, 
kterou neustále zvyšujeme. Věříme, že neodmyslitelnou součástí produktu je jeho obal o jehož kva-
litu pečujeme. Věříme, že velký podíl na kvalitě nese logistika a logistická řešení, která se nebojíme 
ohýbat dle Vašich požadavků. Věříme v doplňkové služby a dokonalý zákaznický servis.

VĚŘÍME, ŽE PRÁVĚ DETAIL TVOŘÍ CELEK!
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SděLOVACÍ KABELy VNITŘNÍ

SděLOVACÍ KABELy VNějŠÍ

Stíněné kabely
česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Sdělovací kabely s Al stíněním
SYKFY 
BYFY-M

J-Y(St)Y…Lg, Bd (VDE)
F-YAY (ÖVE)
JB-Y(St)Y (VDE)

Kabely pro ovládání a elektroniku

CMSM
CMFM
JQTQ
JYTY

YSLY (VDE)
YSLCY (VDE)
JE-Y(St)Y…Bd (VDE)

Závěsné kabely
česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Kabely s PE pláštěm  
a Al stíněním

TCEKES F-2YAT2Y (ÖVE)

Zemní kabely
česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Stíněné kabely TCEKFLE
A-2Y(L)2Y…Bd (VDE)
F-2YA2Y (ÖVE)
F-2YC2Y (ÖVE)

Voděodolné stíněné kabely
TCEKPFLEY
TCEPKPFLE

A-2YF(L)2Y (VDE)
F-02YHJA2Y (ÖVE)
HvrQ (MÁV)
TK 59 GM (JUS)

 
Pancéřované, voděodolné, stíněné 
kabely 

TCEKPFLEZE
TCEPKPFLEZE

F-02YHJA2YR (ÖVE)
F-02HJA2YBY (ÖVE)

Sdělovací kabely – stíněné, 
pancéřované

TCEKFLEZE
AJ-02Y2YD2YB2Y 
(TCDD)
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ŽELEZNIčNÍ SIGNáLNÍ KABELy

BEZhALOGENOVÉ SděLOVACÍ A SIGNáLNÍ KABELy
bez třídy reakce na oheň

Nestíněné kabely
česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Signální kabely – nestíněné, 
pancéřované

–
A-2Y2YB2Y (DB)
S-2Y2YBY (ÖVE)
SW-CLT (SBB)

Stíněné kabely s redukčním 
faktorem

česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Signální kabely – stíněné, 
pancéřované

TCEKPFLEZE

AJ-2Y2YDB2Y (DB)
BRQKAtQAhVQ (MÁV)
S-2Y2YCB2Y (ÖVE)
S-2YYC2YB2Y (TCDD) 

česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Flexibilní kabely – nestíněné, 
olejivzdorné

– HSLH (STN)

Flexibilní kabely – stíněné, 
olejivzdorné

– HSLCH (STN)

Kabely bez funkčnosti při požáru, 
stíněné

SHKFH-R J-H(St)H…Bd (VDE)

Kabely s celistvostí obvodu 
(funkčností izolace) 180 min, stíněné

SSKFH-V180
J-H(St)H…Bd  FE180 
(VDE)

Kabely s funkčností kabelové trasy  
při požáru 30-90 minut, stíněné

–
JE-H(St)H…Bd FE180/
E30-E90 (VDE)

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
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KABELOVÉ ŘEŠENÍ PRO ŽELEZNICI

BEZhALOGENOVÉ SděLOVACÍ A SIGNáLNÍ KABELy
s třídou reakce na oheň B2cas1d0 podle čSN EN 50399 a 2006/751/EC

BEZhALOGENOVý dATOVý KABEL
s třídou reakce na oheň B2cas1d0 podle čSN EN 50399 a 2006/751/EC

česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Kabely bez funkčnosti při požáru, 
stíněné

PRAFlaCom® F -

Kabely s funkčností kabelové trasy  
při požáru 30-90 minut, stíněné

PRAFlaGuard® F -

česká norma  
čSN / TP PRAKAB

Mezinárodní 
normy

Kabely s funkčností kabelové trasy  
při požáru 30-90 minut, stíněné

PRAFlaGuard® FTP -

NOVINKA

VdE –  Německá asociace pro elektrické, elektronické a 
informační technologie

ÖVE – Rakouská elektrotechnická asociace
STN – Slovenské národní normy
jUS – Jugoslávské normy  

SBB – Švýcarské spolkové dráhy
TCdd – Turecké státní dráhy
dB – Německé dráhy
MáV – Maďarské státní dráhy
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KABELOVÉ ŘEŠENÍ PRO ŽELEZNICI

Téměř všechny evropské státy investují značné finanční pro-
středky do modernizace. Zde se zákazníci mohou opřít o dlou-
hou tradici vývoje v této oblasti, kterou PRAKAB disponuje. Pro 
výrobce kabelů, jako je PRAKAB, je v tomto zákaznickým seg-
mentu hlavní a zajímavou výzvou splnit požadavky všech sou-
časných rozdílných regionálních norem.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Petr Tupý
+420 272 070 196
petr.tupy@prakab.cz

Kontakt 

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
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St. Petersburg

Kiev

Nitra

Prague

Schwechat

Ke Kablu 278 | CZ-102 00 Praha 10
Tel. +420 272 070-210, Fax +420 272 070-181

office@prakab.cz | prakab.cz
GPS souřadnice: 50°03.702’ N, 14°32.472’ E

PRAKAB PRAŽSKá KABELOVNA, s.r.o.

PRAKAB.CZ | ČLEN SKUPINY SKB-GROUP


