
11. září 2001    - věděli jste, že: 
 

• Požáry ve WTC trvaly jen 56 (WTC2) a 102 (WTC1) 
minut . To je relativně krátký čas v porovnání s požáry v 
jiných ocelových mrakodrapech. V mnoha ocelových 
budovách a mrakodrapech zuřily o hodně intenzivnější a 
delší požáry než ty z 11. září – přesto se ani jedna z těchto 
budov nezřítila. 
 
• Samotný kolaps jednotlivých věží WTC  netrval více 
než 15-20 sekund. Volný pád z takové výšky by přitom 
trval srovnatelných 10 vteřin. Znamená to, že „spodní“ 
nepoškozená část, tvořící více než 5/6 věže byla 
„rozdrcená“ vrchní částí tak rychle,  že neporušená 
konstrukce pod úrovní nárazu letadla kladla padající části 
věže pouze minimální odpor. To je v přímém rozporu se 
základními zákony fyziky (zákon zachování hybnosti a 
zákon zachování energie). 
 
• 11. září 2001 odpoledne spadla poblíž Dvojčat ještě 
třetí budova. Údajně kvůli poškození od trosek z Dvojčat a požáru. Byl jí 47-poschoďový ocelový 
mrakodrap - budova WTC č.7. Nenarazilo do ní žádné letadlo. Spadla kolmo dolů, přesně do svého 
půdorysu, rychlostí volného pádu (za 6,5 sekundy), do malé úhledné kopy trosek, přesně ve stylu 
profesionálně řízené demolice. Mnoho lidí o existenci a pádu této budovy vůbec neví.  
 
• Teploty při požárech uhlovodíkových materiálů (mezi něž patří i letecké palivo) nejsou ani zdaleka 
dostatečné na roztavení oceli. K roztavení oceli potřebujete teplotu minimálně 1350°C, při požáru 
uhlovodíkových materiálů však vzniká teplota jen okolo 900°C, ocel navíc skvěle vodí teplo, které se tak 
odvádí do jiných částí konstrukce. I přesto se v troskách WTC našla doslova jezera roztaveného kovu. 
Roztavený kov také vytékal z věže před jejím pádem. To je možné jen s použitím termitu - pyrotechnické 
směsi, která se používá pro svařování nebo řezání oceli. Mezinárodní tým vědců z Dánska, Austrálie a USA 
analyzoval dva roky vzorky prachu z WTC a v dubnu 2009 vydal závěrečnou zprávu, v níž dokládá použití 
špičkové, pravděpodobně vojenské výbušniny nano-thermitu, který dokáže ocel řezat velmi dobře a rychle. 
 

• Více než  1100 architektů, statiků a stavebních profesionálů (ae911truth.org), stejně jako stovky 
akademiků, fyziků (stj911.org) a pozůstalých po obětích útoků z 11.září 2001 žádají nové a nezávislé 
vyšetření událostí tohoto dne.  
 
• Z více důvodů je nepravděpodobné, že by do Pentagonu narazilo dopravní letadlo. Neodpovídá tomu 
jak míra poškození (v boční zdi byla jen jediná díra o průměru cca 7m), tak pilotní manévr ani čas. 
Profesionální piloti (pilotsfor911truth.org ) tvrdí, že narazit s Boeingem do boku této 25metrů vysoké 
budovy je takřka nemožný pilotní manévr.  
 
• O podivných okolnostech 11.září vyšla v ČR např. kniha Nový Pearl Harbour od Davida Ray Griffina. 
 

Česká tištěná média a TV tyto skutečnosti zatím vytrvale ignorují nebo zamlžují. 
Reference, fotografie, videa, odkazy a studie najdete na Facebooku ve skupině a na 

Fanpage „Pravda o 11.září 2001“ nebo zde: 

http://911.yweb.sk 
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