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Reklama a propagace 
nejmodernějšími technickými a elektronickými možnostmi po dohodě s partnery  

(během rekordního letu s přímými obrazovými vstupy do médií).  
Jména všech přispěvovatelů budou uvedena v análech a dokumentech projetu ICADA  

a trvale umístěna na směrovém kormidle rekordních letadel EB 29 a STGL.
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Organizace meteorologické a dispečerské služby. 
Zřízení meteorologického a dispečerského centra se zaškolením posádky k navedení letu do vlnových a jet stream 
podmínek a oblastí s nejmenšími poklesy ovzduší.

Úspěch rekordního letu bude záviset a bude plně v rukou specialistů s přehledem o vertikálním a horizontálním 
proudění kolem celé Země, tedy i nad oceány. Severní polokoule je z hlediska terénu, vlnění ovzduší a kratší trasy 
přes moře nejpoužitelnější. Dispečerská služba zajistí trasu letu s ohledem na hustotu civilního a vojenského 
provozu s povolením přeletu území států podle plánu. V případě nouze posádku navede k bezpečnému místu 
přistání. Etapový oblet bude důležitým průzkumem meteorologických podmínek zejména v asijské oblasti velehor 
a koordinace s dispečerskou službou a hodně napoví k realizaci tohoto náročného projektu.

Apelujeme na sponzora k získání moderního kluzáku dostup-
ného z prodeje ASH 25 EB29, výrobce BINDER Flugmotoren 
& Flugzeugbau, Německo, s úpravami k rekordním dálkovým 
a stratosférickým výškovým letům.

Technické údaje:
Jednosedadlovka, rozpětí křídel 29 m
Max. rychlost  280 km/h
Min. klesání | max. klouzavost 0,4 m/s | 68

III. Etapa –  USA (Sierra Nevada), Evropa (Skandinávie, Alpy), 
Asie (Kavkaz, Himaláje).

 –  Budoucí STGL, konstrukce za pomoci moderních 
technologií k pokusům o největší výkony člověka 
na letadle bez motoru.

Technické údaje:
Dvousedadlovka STGL, rozpětí křídel 34 - 38 m
Max. rychlost 280 km/h
Min. klesání | max. klouzavost 0,3 m/s | 90 - 100

Nákres přibližného obletu Země vzhledem k zemskému povrchu, polárnímu proudění, vzniku překážkových 
a volných výškových dlouhých vln – přírodní hnací síly k výkonům bezmotorového letadla.

Hlavní pilotka projektu ICADA
Hana Zejdová, mistryně Evropy, účastnice expedic Kangaroo do Austrálie je 
zařazena za své mimořádné výkony v síni sportovní slávy FAI mezi nejúspěšnější 
rekordní pilotky světa a první kosmonautku. Obdržela nejvyšší ocenění FAI pro 
ženy v bezmotorovém létání, medaili Pelagie Majewské a jako dosud jediný 
Čech medaili Otto Lilienthala, absolutní ocenění za rekordní výkony první etapy 
projektu ICADA.

Významní spolupracovníci, kteří dali vědecký základ vývoji projektu ICADA:

Dr. Jiří Förchtgott – bývalý meteorolog a plachtař, pracovník Československých aerolinií.
Prof.Dr. Joachim Kuetner – bývalý meteorolog a plachtař, Weather Bureau, Washington.
Prof.Ing. Milan Daněk, DrSc. –  Aerodynamika a mechanika letu, bývalý plachtař, pracovník Vojenské technické 

akademie a Hydrotechnického ústavu v Brně.
Doc.Ing. Milan Nedělka, DrSc. – Aerologie a klimatologie, bývalý vedoucí aeorologické stanice letiště Poprad.

Členové týmu
Ing. Jan Buček
Viceprezident, technický poradce

Ing. Milan Soukup
Vizualizace

Vladislav Zejda
Prezident LAVS, autor projektu

Miloslav Bouška
Propagace
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Stačí 57 světových rekordů české pilotky Hany Zejdové k realizaci projektu ICADA? 

Stačíme v současnosti zastřešit takový projekt několika jednotlivci, nebo jej raději předat do Evropské Unie ke 
spolupráci nejlepších odborníků a nadšenců všech kontinentů? 

Lidstvo si začíná čím dám více uvědomovat nebezpečí zhoubného znečišťování ovzduší. Musí dokázat celosvětově 
včas řešit tento problém k náhradě získávání energií zejména vyčerpatelnými fosilními palivy. Dosáhne toho 
prozatím jedinou cestou obnovitelných zdrojů energie nabízené největší zásobárnou energie slunečního záření. 
Člověk si začíná čím dál více uvědomovat nutnost zachování ekologických podmínek k udržení zdravého života 
na planetě Zemi.

Projekt ICADA je jedním z řešení, jak ve spojení s průkopnickými výkony s aerodynamicky co nejlépe řešeným 
bezmotorovým letadlem získat hlubší poznání v uplatnění budoucího využívání sluneční ekologicky čisté energie ve 
prospěch lidstva. Krok po kroku docházíme k přesvědčení, že přírodní energie slunce je tím nejsnadnějším zdrojem 
energetiky budoucnosti.

Malý vstup do historie LETECTVÍ
i k možnostem současného leteckého průkopnictví.

Letecké průkopnictví je od svých začátků charakterizováno mnoha mezníky. Je výsadou výjimečných 
jednotlivců a podporovatelů, kteří dokázali jít vstříc pokroku lidstva v jeho technickém rozvoji.

Leonardo da Vinci, Bratři Montgolfierové, Otto Lilienthal, bratři Wrightové, 
Luis Bleriot, Charles Lindbergh, Amelie Erhardtová, Jurij Gagarin, Neil 
Armstrong, Steve Fossett a mnozí další průkopníci svými obětmi a mnohdy 
i životy pozvedli letectví a kosmonautiku na současnou vyspělou úro-

veň sportovního létání, 
letecké dopravy, vojen-
ského letectví a dobýváni 
vesmíru. 

Velké úsilí jednotlivců nebo skupin
probouzí lidskou touhu k získání mnoha prvenství v letectví.

Pár slov k zamyšlení.

V  sedmdesátých letech minulého století byl 
v bývalém Československu vybaven větroň Blaník 
k pokusům dosáhnout výšku 20 km a k dálkovému 
letu v horském terénu Vysokých Tater na Slovensku.

Americký project PERLAN k překonání výšky 30 km 
bezmotorovým letem a švýcarský project SOLARIMPULS 
k obletu Země pomocí solární energie jsou dalšímí 
pokusy jak dobývat velká prvenství v letectví.

SOLARIMPULS
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Co je projekt ICADA
/ ICArus and DAidalos /

Jeho význam a výzva pro lidstvo.

Vrcholné výkony bezmotorového letectví jsou pro člověka technicky mnohem náročnější, než výkony za pomoci 
nadnášení nebo motoru. ICADA zahrnuje výkony – překonávání bezmotorových světových rekordů rychlostních 
i dálkových s pokusy o absolutní výškové výkony, které budou předzvěstí nejzazšího výkonu lidstva – budoucího 
obletu planety Země čistým bezmotorovým letem za pomoci přírodní energie slunce a větru. Se zálohou pomocného 
motoru, nejspíše na pohon sluneční energií. S dokonalým využitím aerodynamické a technické vyspělosti ve vývoji 
bezmotorových letadel. Vedle lákavých výkonů, které lidstvo nenechá bez snahy je dobýt, je cílem i získání nových 
vědeckých poznatků z meteorologie a k většímu uplatnění ekologie, které posunou schopnosti člověka hodně dopředu 
v mnoha oblastech vědy. Včetně provedení průzkumu spodních vrstev stratosféry z hlediska: 

• Dosud nepříliš známých a neprobádaných meteorologických jevů nad tropopauzou. 
•  Bezpečnější využití jet stream proudění v letecké dopravě, ověření vzniku a vlivu působení silných turbulencí 

CAT, nebezpečných pro leteckou dopravu.
•  Oblastí vlnění ovzduší od zemských překážek, vlivu polárního proudění a výškových střihů větru k volným vlnám.
•  Dlouhodobého pobytu člověka v nízkých vrstvách stratosféry v podmínkách silného ultrafialového záření 

s vlivem změn v ozonové díře, slunečních bouří a slunečního větru na živé organismy.
• Ověření možnosti využití ekologicky čisté letecké turistiky bez použití spalovacích motorů. 

Během plnění II. etapy bude možné provádět technické a konstrukční přípravy III. závěrečné etapy, pokud najdeme 
sponzora k finančnímu zabezpečení. Za současných vyspělých technologií v konstrukci letadel, kosmonautiky a jiných 
odvětví, je reálné připravit univerzálněji použitelný budoucí Stratoglider (STGL) k výkonům, navazujícím na americký 
projekt PERLAN, převážně zaměřený na výškové rekordy, i švýcarský SOLAR IMPULS s cílem obletět Zemi s motory na 
sluneční pohon. Aerodynamicky propracovný STGL bude mít vysoké parametry výkonnosti: klouzavost s přiblížením 
číslu 100 a další důležitá veličina v klesavosti se přiblíží hodnotě 0,3 m/sec. To jsou vědci předpokládané hodnoty, 
kdy bude již možné stálou klesavost bezmotorového letadla eliminivat na přijtelnou hodnotu.

Je evidentní mnohem větší náročnost projektu ICADA před obletem Země balonem a motorovým letadlem. Každé 
průkopnictví se setkává s pochybnostmi. Když v padesátých letech minulého století vznikly úvahy o přeletu Atlantiku 
a dokonce o obletu Země balonem, skeptici to považovali za nepřekonatelnou fantazii. Vždy se musí najít někdo s vizí 
a odvahou překonat skepticismus, najít přátele podporovatele, velké nadšence a nenahraditelné sponzory. 

ICADA ve třech etapách – místo konání, 
technika k vrcholným výkonům.

I. Etapa –  Průzkum vlnových proudů ve Vysokých Tatrách - Slovensko.  
V r. 1961 dosaženo 10 500 m, 1975 - 1983 dosaženo 11 000 m.

 –  Ověření technických a lidských možností expedicemi do Austrálie 
1995 - 2000.

 –  Získáno 57 světových rekordů nejúspěšnější bezmotorovou 
pilotkou světa, nejvyšší počet světových rekordů, jaký kdy kdo 
v bezmotorovém létání dosáhl, včetně získání absolutních rekordních 
výkonů a nejvyšších mezinárodních ocenění.

II. Etapa –  Realizace ve vhodných meteorologckých terénech Austrálie, Argentiny, 
USA s předpokladem získání 20 světových rekordů a mnoha prvenství.

Český projekt ICADA se může svými cíly v dálkových a výškových letech pomocí bezmotorového 
letadla řadit mezi další historické mezníky ve vývoji letectví. Hlavní cíle LAVS v projektu ICADA
Realizace II. etapy je jen otázkou pilotní odvahy a najití 
sponzora k zakoupení dokonale vybavené moderní letecké 
techniky, která je již běžně dostupná na trhu. Vývoj k završení 
fantastických výkonů k pokusům o mezikontinentální lety, 
přelet Atlantiku a nakonec i oblet Země bez pomoci moto-
rické síly vyžaduje jít mimo rámec jednotlivce pod záštitou 
Mezinárodní letecké federace FAI vskutku mezinárodní 
spoluprací nejlepších vědců a techniků, aerodynamiků, 
meteorologů a studentů univerzit. Všech velkých fandů 
lidského pokroku za finanční spolupráce institucí, výrobců 
letadel, leteckých dopravců a s odvážnými podporovateli 
lidí všech kontinentů.

• Účasti na mistrovstvích světa a Evropy
• Pokusy o dálkové rekordy a dosažení výšky 30 km
• Přelet Atlantiku z USA do Evropy
• Transkontinentální let Evropa - Asie
• Propagační etapový oblet Země
• Čistý oblet Země
• Výzkumné lety
• Využití solární energie k ekologicky čisté letecké turistice
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