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Frentech Aerospace

is a Czech company with almost 90 employees that since 
its foundation in 1994 provides precisely machined me-
chanical parts and subsystems from single prototypes to 
series production. Since 1997 the company has been sup-
plying the aeronautical industry and based on its expe-
riences and knowledge of specific processes it also start-
ed to manufacture for space. After the Czech Republic had 
joined ESA, Frentech got actively involved into the process 
of corporate education with the aim of winning contracts 
for space subsystems.

The big success was our project for supplies for ALMA  
radio-telescope of the European Southern Observatory 
in the Atacama Desert, which became a starting point to-
wards other space businesses. Frentech invests regularly 
into new technologies and control systems and keeps its 
competitiveness. To become more independent in space 
business, the company built two clean rooms and a ther-
mal chamber for testing of mechanisms and qualification 
processes.

The task of the project was to manufacture and test three pieces of 
mechanisms for unfolding of solar panels on a satellite into a de-
sired position (Solar Array Deployment Mechanism). The manufac-
turing had to comply with defined processes and meet all technical 
parameters for space. Because these parts are critically important 
for the energy supply of the satellite, the requirements on their 
quality and performance are high. 

One of the goals of the company is to implement space projects as 
industrial activities. This project should proof the capacity of Czech 
industry to manufacture space mechanisms for a deployment in 
space, but also the correct setting of all necessary processes. This 
meant for the company to create completely new internal process-
es in the areas of project management and control, product assur-
ance and to meet the qualification standards of specific processes. 

In the frame of the project we made three pieces of mechanisms, 
which met all demanding tests. The project was realized in cooper-
ation with ESA and a French company Thales Alenia Space, which 
played a role of a strategic partner for potential future cooperation.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company? We ask Pavel Sobotka, the director of 
Frentech Aerospace.

“In this project our company gained valuable experi-
ences, which we draw from also in other space projects. 
Based on gained experiences we invested into necessary 
technologies, strengthened our technical know-how, 
invested into corporate education, improved our quality 
assurance system, created new company documentation 
describing specific processes, defined our configuration 
and information management and product assurance 

management. The important task was also studying of the ECSS standards.
Several months after the project has finished, the company Frentech signed a 
contract for a supply of almost 500 solar array deployment mechanisms for 
81 IRIDIUM NEXT satellites in total value of 1,9 million EUR. Historically, this 
was the biggest commercial contract in space business ever signed in Czech 
Republic.”

SPAce technology

SolAr ArrAy dePloyment mechAniSm develoPment  
And SPAce induStry requirementS veriFicAtion

Project duration: 2011 
Project manager: Petr Valasek 
mailbox@frentech.eu

Thermal chamber with the equipment for testing in vacuum.

Company clean room premises.
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Frentech Aerospace s.r.o.

je česká společnost s téměř 90 zaměstnanci, která se od 
svého založení v roce 1994 zabývá výrobou a dodávkami 
přesné mechaniky, dílů a subsystémů od fáze prototypu 
až po sériovou výrobu. Od roku 1997 společnost dodá-
vá pro letecký průmysl a na základě zkušeností a znalos-
tí procesů začala dodávat díly i pro kosmonautiku. Po 
vstupu ČR do ESA se Frentech aktivně zapojil do procesu 
vzdělávání s cílem předložit nabídky na kosmické subsys-
témy a získat některý z nabízených projektů.

Velkým úspěchem byl projekt na dodávku dílů pro ra-
dioteleskop ALMA na Evropské jižní observatoři v pouš-
ti Atacama, který se pro firmu stal odrazovým můstkem 
k dalším kosmickým zakázkám. Frentech pravidelně in-
vestuje do rozvoje technologií a systémů řízení a udržuje 
si tak svou konkurenceschopnost. V souvislosti s kosmic-
kými projekty společnost také vybudovala dva čisté pro-
story a termální komoru pro testování mechanismů a kva-
lifikační procesy.

Předmětem projektu bylo vyrobit a otestovat tři kusy mechanismů 
pro rozevírání slunečních panelů družice do požadované polohy 
(Solar Array Deployment Mechanism). Mechanismy musely být vy-
robeny v souladu s definovanými postupy a splňovat všechny tech-
nické parametry pro nasazení v kosmu. Protože tyto součástky na 
družici hrají kritickou roli z hlediska přívodu energie, jsou na ně kla-
deny vysoké požadavky.

Jedním z cílů společnosti je pojetí kosmických aktivit jako aktivit 
průmyslových. Tento projekt měl prokázat schopnosti českého prů-
myslu realizovat výrobu mechanismů pro použití ve vesmíru, ale 
i nastavení všech nezbytných procesů s využitím dosavadních zku-
šeností. Pro firmu to znamenalo, že se musely vytvořit zcela nové  
interní postupy, definovat nové procesy jak v oblasti managemen-
tu, řízení projektu a procesů, Product Assurance managementu 
a bylo nutné zvládnout kvalifikaci specifických procesů.

Celkem byly v rámci projektu vyrobeny tři kusy mechanismů, které 
vyhověly všem náročným testům. Projekt byl realizován ve spolu-
práci s ESA a francouzskou společností Thales Alenia Space, jež byla 
v projektu zahrnuta jako strategický partner pro potenciální budou-
cí spolupráci.

co vám účast v projektu přinesla? Ptáme se Pavla Sobotky,  
ředitele Frentech Aerospace.

„Realizací tohoto projektu firma nabyla důležité 
zkušenosti, které dále zúročuje při jiných kosmických 
projektech. Na základě získaných zkušeností jsme 
investovali do nezbytných technologií, posílili 
své technické know-how, investovali do vzdělání 
managementu, vylepšili systém managementu 
jakosti, vypracovali novou dokumentaci, ve které jsme 
definovali specifické procesy, definovali svůj systém pro 

Configuration and Information Managemnt a PA management. Důležitou 
aktivitou bylo i studium norem ECSS. Několik měsíců po skončení projektu 
v dubnu 2012 společnost Frentech podepsala smlouvu na dodávku téměř 500 
kusů mechanismů pro rozevírání slunečních panelů pro 81 družic IRIDIUM 
NEXT v hodnotě 1,9 milionu EUR, která je zatím největší komerční zakázkou na 
poli kosmického průmyslu v ČR.“

ověření SchoPnoSti výroby mechAniSmů Pro Sluneční PAnely  
A PožAdAvků koSmického PrůmySlu

Příprava mechanismu pro provedení termálního testu.

Inženýři Frentech Aerospace v prostorách TAS-F ověřují správnost nastavení mechanismu.


