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VEDA

Vo vedeckej 
komunite 
panuje o páde 
budov dobrá 
zhoda.

František 
Wald,

konštruktér, 
Katedra oceľových 
a drevených 
konštrukcií 
Stavebnej fakulty 
ČVUT v Prahe

S
vet obchádza stra-
šidlo konšpiračných 
teórií.

Keď nás neprášku-
jú vlády, svet neria-

dia ilumináti alebo sa proti 
nám akurát nespikli vedci 
a neklamú nám o globálnom 
otepľovaní, tak americká vlá-
da demoluje vlastné budovy 
a terorizuje obyvateľov krajiny 
a zvyšok sveta.

Pätnásť rokov od tragických 
útokov v Spojených štátoch vy-
šiel ďalší článok, ktorý spochyb-
ňuje oficiálnu verziu zrútenia 
budov WTC a špekuluje, že za 
ich demoláciu môžu nastraže-
né výbušniny.

Nestálo by to za povšimnu-
tie, ak by o článku „štvorice fy-
zikov“ v „uznávanom časopise 
Europhysics News“ neinfor-
movali v TA3, v denníku Pravda 
alebo na webe Hospodárskych 
novín.

„UZNÁVANÝ ČASOPIS“
Po prvé, Europhysics News 

je všeličo, len nie uznávaný 
časopis. Silu vedeckých ma-
gazínov vyjadruje to, čomu sa 
odborne hovorí „impakt faktor“, 
najvyšší – skoro 60 – má v sú-
časnosti New England Journal 
of Medicine. Časopis Lancet 
má 44, Nature 38 a Science 
34,5. Europhysics News má 
impakt faktor 0,28. Poveda-
né galantne, vo svete vedy ide 
o obdobu „stredoškolského ča-
sopisu“, ktorý cituje málokto, 
nie o „uznávaný magazín“.

Článok si nevšimli ani sve-
tové médiá, u nás ho vydala 
spravodajská agentúra ČTK 
a niektoré slovenské médiá ho 
jednoducho nekriticky prebrali.

„ŠTYRIA FYZICI“
Pravdou nie je ani to, že by 

autormi článku boli „štyria fy-
zici“. Jeden z nich, Ted Walter, 
je riaditeľom stratégií a rozvoja 
v organizácii Architekti a In-
žinieri za pravdu o 9/11 a vy-
študoval verejnú politiku. Na 
univerzite nepôsobí žiaden zo 
spoluautorov, na akademickej 
pôde sa inžinierstvom zaoberal 
iba Robert Korol.

Steven Jones, hlavný autor, 
nie je statik ani inžinier, na ško-
le sa venoval napríklad solárnej 
energii. Pred niekoľkými rokmi 
sa univerzita dištancovala od 
jeho názorov na útoky na WTC 
a poslala ho na platené voľno, 
krátko nato odišiel do dôchod-
ku. Jones v minulosti publiko-
val v Časopise o výskume 9/11, 
ktorý spoluzakladal.

Ľudia by mali chápať, že 

v kvalite vedeckých časopisov 
existujú veľké rozdiely, rovna-
ko ako existujú rozdiely medzi 
autami. Vozidlom je aj najnovší 
„sedmičkový bavorák“ rovna-
ko ako stará Škoda Favorit, ale 
všetci sa zhodneme, že medzi 
nimi existuje rozdiel. To is-
té platí pre vedecké časopisy 
a štúdie v nich.

ROZDIELY MEDZI 
ČASOPISMI

Články publikované v Ča-
sopise o výskume 9/11 či po-
dobných žurnáloch nás môžu 
zaujímať rovnako, ako keď si 
homeopati založia vlastný ma-
gazín a pochvália si v ňom svo-
ju pseudovedu. Nie je náhoda, 
že o konšpiračných teóriách 
na WTC sa nič nedočítame 
v Science alebo Nature. Je to 

preto, lebo tieto časopisy kladú 
najprísnejšie kritériá na ľud-
ské poznanie. Ani na pretekoch 
Formuly 1 vám nedovolia pre-
tekať s Trabantom.

POLITICKY MOTIVOVANÝ 
NEZMYSEL

Je zaužívanou akademickou 
cnosťou, že sa vedci nevyjadru-
jú k veciam, ktorým sa profesi-
onálne nevenujú. Obyčajne vás 
zdvorilo odmietnu a odkážu na 
iného kolegu, pre ktorého tvorí 
práca jadro jeho výskumu.

Ponechajme teraz stranou, 
že Jones a spol. nie sú vždy tré-
novaní v inžinierstve, lebo prá-
cu by sme mali posudzovať aj 
tak predovšetkým podľa dôka-
zov. Že o ne v článku vždy nej-
de, priznávajú aj editori maga-
zínu, ktorí sa proti prípadnému 

Expert: demolícia WTC je 
nezmysel, som znechutený

Nový článok, podľa ktorého je za pádom WTC v New Yorku riadená demolícia, nevyšiel ani 
v uznávanom časopise, ani ho nenapísali štyria fyzici, ako chybne informovali slovenské médiá

hnevu vedcov poistili tvrdením, 
že článok „obsahuje aj špekulá-
cie“.

Autori nepriniesli nič, s čím 
by sme sa za ostatných 15 ro-
kov už nestretli a x-krát to dáv-
no nezamietli. V podstate ide 
o ďalšiu rekapituláciu v minu-
losti mnohokrát vyvrátených 
bludov.

„Je to politicky motivovaný 
nezmysel, som z toho absolút-
ne znechutený. Hanba Euro-
physics News, nie je to serióz-
ny časopis,“ povedal pre Denník 
N Zdeněk Bažant z Northwes-
tern University, popredný od-
borník na stavebné a ekologické 
inžinierstvo.

V minulosti napísal niekoľ-
ko článkov o páde budov v New 
Yorku, ktoré sa zrútili kombi-
náciou vysokého tepla a tlaku 
po náraze lietadiel do mra-
kodrapov. Jones a jeho tím tvr-
dia, že budovy boli konštrukč-
ne naddimenzované a náraz 
lietadiel mali vydržať, preto im 
k zemi muselo pomôcť niečo 
iné, v tomto prípade riadená 
demolícia.

PÁD PRVEJ BUDOVY
Františka Walda, vedúceho 

Katedry oceľových a drevených 
konštrukcií Stavebnej fakulty 
ČVUT v Prahe, sme sa opýta-
li, čo podľa neho viedlo k pádu 
prvého mrakodrapu v New Yor-
ku. Zúčastnil sa oponentúry 
správ o páde budov WTC.

„Budova WTC 1 vzdorovala 
nárazu lietadla pomerne dobre. 
Vylomila sa iba časť vonkajších 
stĺpov, budovu preleteli len mo-
tory; našli sa na druhej strane 
o dva bloky ďalej.“

„Tridsať ton paliva z prvého 
lietadla bolo ako veľká zápalka. 
Pri zahrievaní došlo k roztiah-
nutiu oceľobetónovej stropnej 
konštrukcie mrakodrapu. Vo 
fáze chladnutia požiaru došlo 
k odtrhnutiu nosníkov od stĺ-
pov. Boli tam dve skrutky M 16. 
Podľa všetkých výpočtov unesú 
dve také skrutky asi 100 kilo-
newtonov, ale sila, ktorej čelili, 
bola zhruba 120 kilonewtonov,“ 
vysvetlil český odborník pre 
Denník N.

Keď sa uvoľnili stropy, stĺpy 
mali veľkú vzpernú dĺžku, na-
stalo stabilitné vybočenie. Na-
sledovalo podtrhnutie podpory 
hornej časti budovy. Nárazová 
sila vyvolala dominový efekt, čo 
viedlo ku zrúteniu mrakodra-
pu, vysvetlil nám Wald.

WTC 2 A WTC 7
Budovu WTC 2 zasiahlo 

druhé lietadlo v podobnej výš-

ke. Teroristi ho trafili nie do 
stredu, ale do boku. Na rozdiel 
od prvej budovy spadol druhý 
mrakodrap do boku, mimo 
svojho pôdorysu, keď sa naťa-
hovali stĺpy pri zahrievaní v dô-
sledku požiaru, povedal Wald.

Zásahy poškodili ďalších 50 
budov v okolí, okrem iného aj 
WTC 7, budovu, ktorá spadla, 
hoci ju lietadlá priamo neza-
siahli.

„Pomerne nešťastne bol vo 
WTC 7 navrhnutý oceľobetó-
nový strop: nosníky nešli do 
stĺpov, ale do trámu. Nemalo 
by to tak byť, ale budova mala 
zložitý pôdorys, tak to urobili. 
Ako sa nosníky pri putujúcom 
požiari roztiahli, utrhli trámy 
(nosníky) zo stĺpa, následkom 
čoho sa budova zrútila. Najprv 
sa budova rozlomila hore, po-
tom išla zvisle dole za niekoľko 
sekúnd.“

VÝBUCHY A VOĽNÝ PÁD
Walda z ČVUT sme sa opý-

tali aj na výbuchy, ktoré počuli 
svedkovia udalosti, a majú do-
kazovať, že budovám na zem 
pomohla riadená demolícia.

„Keď máte požiar v budove 
takých obrovských rozmerov, 
praskajú v nej sklá a dochádza 
tam k priestorovým vzplanu-
tiam. Vznikajú plyny: nahro-
madia sa a vybuchnú, keď sa 
k nim dostane kyslík. Požiare 
putovali budovou, preto tam 
došlo k mnohým priestorovým 
vzplanutiam. Je to doložené dy-
namickou analýzou plynu. Na 
druhej strane, ide o pomerne 
zložitý jav.“

Tvrdenie, že budovy padali 
voľným pádom, čo má nahrávať 
riadenej demolícii, nie je prav-
divé. 80-tisíc ton ocele spomali-
lo pád Dvojičiek na zhruba dve 
tretiny rýchlosti voľného pádu. 
Jadro budov išlo k zemi ako po-
sledné, zrútilo sa pri 40 percen-
tách rýchlosti voľného pádu.

Wald pre Denník N dodal, že 
„konštrukčné riešenie budov 
WTC bolo dokonalé.“ Jediná 
vec, ktorú im európski hasiči 
vytýkali, boli únikové schodiská 
v strede budov. „V Európe by 
únikové schodiská boli v rohu 
budovy,“ poznamenal Wald.

Odborníka sme sa opýtali, či 
je vedecká komunita v otázke 
pádu budov WTC 11. septem-
bra 2001 rozdelená. Povedal, že 
„vo vedeckej komunite panuje 
o páde budov dobrá zhoda“.

Teroristický útok v New Yorku z 11. septembra 2001. FOTO – TASR/AP
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