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BD SENSORS chystá vlastní satelit

schopných vyvinout a vyrá-
bět snímače tlaku pro kos-
mické aplikace. „Součástí 
tohoto ambiciózního zámě-
ru je i realizace vlastního 
nanosatelitu BD-SAT, který 
umožní prověřit spolehlivost 
nového snímače v extrém-
ních podmínkách vesmíru,“ 
doplňuje Karel Mareček. 

RADIAČNÍ MONITOR 
SLOUŽÍ NA ORBITĚ

V rámci „Space“ se fi rma specializuje 
na vývoj, výrobu, integraci a testování ze-
jména v těchto technických oblastech:
 Elektronické systémy pro kosmické apli-
kace / Space Electronics
 Testovací zařízení pro 
elektronické kosmické sys-
témy / Electrical Ground 
System Equipment (EGSE)
 Kabelové a propojovací 
systémy / Harness & Ca-
bling
 Elektronické tlakové sen-
zory pro průmyslové a kos-
mické aplikace

Více než 25 let prokáza-
ných zkušeností, tzv. „Spa-
ce Herritage“, v oblasti 
vývoje vesmírné elektroni-
ky, její výroby v certifi ko-
vaných čistých prostorách 
v souladu s náročnými 
normami ECSS včetně pra-
videlných průmyslových 
auditů Evropské kosmické 
agentury ESA, činí fi rmu 
BD SENSORS atraktivním 
obchodním partnerem pro 
evropský vesmírný a letec-
ký průmysl.

Jedním z největších 
mezinárodních úspěchů, 
na nichž BDS rozvíjí své 
současné a budoucí kosmic-
ké projekty, je projekt SA-
TRAM, realizovaný v úzké 
spolupráci s Ústavem tech-
nické a experimentální fyzi-

Mezi mnoha příklady 
jejich využití lze 
uvést stabilizaci 

zaoceánských lodí, sledování 
množství kapalin v nádržích 
či hlídání provozu čistíren 
odpadních vod. 

VESMÍRNÁ DIVIZE 
OPĚT MÍŘÍ 
DO KOSMU

V posledních letech se ale fi rma syste-
maticky prosazuje i v oblasti kosmického 
průmyslu, v němž do budoucna vidí mi-
mořádný potenciál. Jedním ze strategic-
kých kroků BD SENSORS (BDS) byla 
i fúze s koměřížskou společností CSRC 
(Czech Space Research Center). Ta se 
od svého počátku v roce 1994 zabývá vý-
vojem a výrobou elektronických zařízení 
využívaných ve vesmírném prostoru. 

Za sebou má již několik desítek kos-
mických projektů a stihla se výrazně za-
psat mezi významné hráče na poli české-
ho i evropského kosmického průmyslu. 
V rámci této fúze se na konci roku 2017 
původní CSRC transformovala na no-
vou Space divizi, specializující se právě 
na kosmický program. 

Tímto strategickým krokem BDS cí-
leně směřuje do elitní společnosti fi rem 

ky ČVUT v Praze. Jde o radiační monitor 
založený na technologii Time-Pix, který 
od roku 2013 úspěšně funguje na ESA 
satelitu Proba-V.

VYVINULI UNIKÁTNÍ BANKU 
SUPERKAPACITORŮ

Další významnou aktivitou fi rmy je vlast-
ní výrobní program unikátního elektronic-
kého zařízení BOSC. Jedná se elektrický 
zdroj energie pro telekomunikační sateli-
ty založený na koncepci tzv. elektronické 
banky superkapacitorů. 

„Toto zařízení nahrazuje stávající mno-
honásobně těžší a dražší akumulační ba-
terie v těch aplikacích, kde je třeba dodat 
během krátkého časového okamžiku vel-

ké množství energie,“ 
upřesňuje Ing. Marek 
Šimčák, PhD, ředitel di-
vize CSRC Space. 

Zařízení vzniklo 
v rámci mezinárod-
ní spolupráci s ESA, 
Airbus, EGGO Space 
a Ústavu fyziky FEKT 
VUT v Brně.

BD SENSORS je také 
součástí vědecké mise 
ESA/JUICE, směrova-
né k planetě Jupiteru. 
Firma prostřednictví své 
divize CSRC zvítězila 
v mezinárodním tendru 
ESA a stala se dodava-
telem elektronické jed-
notky APME, určené 
pro řízení polohy komu-
nikačních antén satelitu 
JUICE. „Za precizně 
odvedenou práci naše 
fi rma BD SENSORS zís-
kala i uznání od svých 
významných mezinárod-
ních partnerů SENER 
Aerospacial a Airbus. 
Díky tomu se těšíme 
na nové zakázky,“ spo-
kojeně konstatuje Marek 
Šimčák. 

Kamil Miketa

Ke světové špičce v oblasti tlakoměrné techniky 
již léta patří společnost BD SENSORS s historií 
sahající až do roku 1993. „Naše elektronické 
tlakové senzory splňují nejpřísnější technologické 
parametry, a proto jsou nasazeny prakticky ve všech 
odvětvích průmyslu,“ říká Ing. Karel Mareček, 
většinový majitel a ředitel fi rmy z Buchlovic.  Řídící jednotka APME pro misi JUICE

 Projekt SATRAM pro 
vesmírnou misi Proba-V

Ing. Marek Šimčák, Ph.D., ředitel divize 
CSRC Space společnosti BD SENSORS.

V ZORNÉM POLI SVĚTOVÝCH 
„KOSMICKÝCH“ HRÁČŮ

Koncept spolupráce v rámci BSTG se 
rodil postupně a opírá se o dlouhodobě 
úspěšnou spolupráci z minulých let, kdy 
mezi fi rmami postupně vznikaly kvalit-
ní přirozené vazby. „Jedna ze zásadních 
podmínek pro úspěšnou spolupráci je kro-
mě vysoké technické odbornosti také vzá-
jemná důvěra a spolehlivost mezi partne-
ry,“ poznamenává Pavel Sobotka, ředitel 
brněnské společnosti Frentech Aerospace. 

Právě Frentech Aerospace je garancí 
kvalitního návrhu a precisní realizace slo-
žitých mechanických dílů, tvořících klí-
čové části kosmických družic. Špičkové 
výrobní zázemí a použí-
vané technologie systema-
ticky rozvíjené již od roku 
1994 umožňují realizovat 
mechanické komponen-
ty splňující ta nepřísnější 
kritéria. 

Společnost 5M – další 
člen konsorcia – v sou-
časnosti patří právem 
do světové špičky v oblas-
ti kompozitních materiálů. 
V posledních letech se také 
výrazně prosazuje ve vý-
voji materiálů a aplikací 
pro použití ve vesmíru. 
„Koncept BSTG se až nad 

A samozřejmě nebývalou šanci pro-
sadit se na dosud těžko přístup-
ných trzích se špičovými techno-

logiemi. Tyto lákavé příležitosti jsou však 
na druhé straně vykoupeny tvrdou a sys-
tematickou prací. Jinak je úspěšné půso-
bení v tomto krásném oboru kosmických 
technologií prakticky nereálné.

BRNO SPACE TECHNOLOGY 
GROUP ROZTAHUJE KŘÍDLA   

Tyto skutečnosti si na samém počátku 
plně uvědomily i společnosti Frentech 
Aerospace, 5M, BD SENSORS a L.K. 
Engineering. Proto dnes – kromě svých 
individálních aktivit a projektů – společ-
ně působí také v ambiciózním technolo-
gickém uskupení „Brno Space Technolgy 
Group“ (BSTG).

Myšlenka vzniku BSTG se formovala 
několik let. Během nich tyto fi rmy pocho-
pily nutnost spojit své síly tak, aby jako ce-
lek mohly nabídnout komplexní služby na 
úrovni subsystémů pro kosmické aplikace.

„Díky této strategii se průmyslové 
uskupení BSTG dostalo do zorného pole 
i těch největších evropských systémových 
integrátorů jako jsou např. společnosti 
Thales-Alenia, Airbus, OHB či Ariane. 
V současné době je BSTG již považováno 
za atraktivního obchodního partnera pro 
realizaci komplexních celků,“ vysvětluje 

očekávání rychle osvědčil. A umožnil nám 
získat velký projekt s francouzskou Thales 
Alenia Space, spočívající ve společném 
vývoji mechanického subsystému pro 
svinutelné solární panely, který na české 
straně vede právě 5M,“ přibližuje Ing. Ri-
chard Pavlica, Ph.D., spolumajitel fi rmy.

SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH 
FUNGUJE

Elektronické tlakové senzory společnosti 
BD SENSORS (BDS) zase již více než 
25 let patří ke světové špičce v oblasti 
tlakoměrné techniky. V roce 2017 fi rma 
rozšířila portfolio svých aktivit a prostřed-
nictvím fúze se společností CSRC (Czech 
Space Research Center) rázně vstoupila 
do vývoje a výroby elektronických zaříze-
ní pro kosmické aplikace. „BD SENSORS 
nyní intenzivně pracuje na řadě space pro-
jektů zahrnující například výrobu energe-
tických bank superkapacitorů pro teleko-
munikační satelity. A zejména vývoj nových 
snímačů tlaku certifi kovaných pro kosmic-
ké aplikace,“ nastiňuje priority zakladatel 
a ředitel BDS Ing. Karel Mareček.

Mezi nejdůležitější kompetence brněn-
ské společnosti L. K. Engineering v ob-
lasti kosmických technologií patří vývoj, 
komplexní výpočty, simulace a analýzy 
pro mechanické a termální systémy. Fir-
ma si vybudovala své mezinárodní reno-
mé díky úspěchu v řadě kosmických pro-

jektů, například Ariane, 
VEGA, Lunar Lander, 
SWARM, EUCLID, JU-
ICE, ATHENA a řadě 
dalších. „Díky úzké spo-
lupráci v rámci BSTG 
se nám daří vstupovat 
i do velkých mezinárod-
ních projektů, které by 
pro menší fi rmy zůstáva-
ly nedosažitelné. Takto 
získané nové zkušenosti 
jsou neocenitelné,“ hod-
notí význam spoluprá-
ce spolumajitel fi rmy 
Ing. Martin Komárek. 

Marek Šimčák

Vstup České republiky do Evropské kosmické 
agentury ESA v listopadu 2008 představuje pro 
český kosmický průmysl skutečný historický 
mezník. Toto plnohodnotné členství v excelentní 
společnosti států schopných podílet se na budování 
společného evropského kosmického programu 
otevřelo českým fi rmám a věděckým institucím 
nové mimořádné příležitosti dalšího rozvoje.

Dobýváme vesmír společně! hlasí konsorcium 
moravských „space“ fi rem 

 Pod vedením společnosti 5M proběhla 
úspěšně výroba a kvalifi kace radiačního 
štítu pro družici JUICE, realizovaná 
konsorciem TTS a VZLU

 Na výrobě elektronických napájecích 
zdrojů přístrojů STIX a RPW pro misi SOLAR 
ORBITER se podílela fi rma BD SENSORS 
spolu s dalšími dodavateli

 Společnost 
Frentech Aerospace 
se podílela i na misi 
EUCLID, jejímž 
cílem je mapování 
geometrie vesmíru 
a lepší porozumění 
tajemné temné 
hmotě a temné 
energii, tvořící vět-
šinu energetického 
rozpočtu vesmíru

 Cílem mise SWARM, 
na níž spolupracovala 
společnost L. K. 
Engineering, je průzkum 
a mapování zemského 
magnetického pole 

 „Chystáme se do vesmíru 
s vlastním zdrojem energie,“ 
prozradil Marek Šimčák, 
ředitel divize CSRC Space

 Ředitel a většinový majitel 
BD SENSORS Karel Mareček 
získal v roce 2018 ocenění 
EY Podnikatel roku

MISE DO KOSMU 
POKRAČUJÍ!

Mnohaletá fi remní 
aktivita v oboru 
kosmických tech-
nologií představu-
je desítky úspěš-
ných projektů pro 
minulé i budoucí 
kosmické mise 
ESA, jako je např. 
Solar Orbiter, Metop SG, Elisa, Proba 2, 
SWARM a řada dalších. Ambice BD SEN-
SORS jsou do budoucna vysoké, čehož 
důkazem je i připravovaná mise vlastního 
experimentálního nanosatelitu BD-SAT. 
Jeho cílem je ověřit a prokázat spolehlivou 
funkčnost vlastní technologie měření tlaku 
v podmínkách otevřeného kosmu.

 Satelit PROBA-V 
s technologiemi 
od BD SENSORS


