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PROČ SE OVLIVŇOVÁNÍM 
POČASÍ ZABÝVAT

• ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

• STAV PŘÍRODY

• EKONOMIKA

• BEZPEČNOST STÁTŮ A SPOLEČNOSTI



„Masivní osévání mraků tohoto typu a ty,  které byly navrženy již v 50. letech Irvingem
Langmuirem, mají takový rozsah, že mohou mít dopad na klima.“ vědecký historik Jim 
Fleming (americký profesor z Colby College) Jim Fleming (@JFlemingHistory) December 4, 2018

https://twitter.com/JFlemingHistory/status/1070010310361317376?ref_src=twsrc^tfw




CHOVÁ SE JEŠTĚ VŮBEC POČASÍ A KLIMA PŘIROZENĚ?



ÚVOD A MÉ ČLÁNKY











KONTEXT A SOUVISLOSTI (ILUZE 
ODDĚLENOSTI) - SNAHA 
CIVILIZACE OVLÁDNOUT, 
PODMANIT SI PŘÍRODU, DOPADY





Od 70. let jsme zlikvidovali 60% divoké zvěře



Rapidní snížení množství hmyzu hrozí kolapsem přírody



Za deset let jsme vyhubili:





Vychytali jsme 80% z celkového množství ryb v oceánech





Každou sekundu vykácíme les o rozloze fotbalového hřiště



Žijeme v období šestého masového vymírání druhů, tvrdí vědci





PŘES STUDIUM A VÝZKUM 
KLIMATICKÝCH ZMĚN K OVLIVŇOVÁNÍ 
POČASÍ – ROLE MRAKŮ



Varování o klimatu a riziko společenského kolapsu



LEDY TAJÍ MNOHEM RYCHLEJI, NEŽ TY NEJPESIMISTĚJŠÍ SCÉNAŘE







Druhá světová válka je klíčem k pochopení globálního oteplování





KLÍČOVÁ ROLE MRAKŮ PRO KLIMATICKÉ ZMĚNY - Více než polovina solární radiace, která se 
odráží od Země je způsobena mraky.



Cirrus Mraky> Skleníkové plyny
2009
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„Kondenzační stopy za letadly se mění ve
vysoké cirrus mraky, které je těžko rozeznat
od přírodních mraků. Tyto rozšiřující se
kondenzační stopy mohou dnes zapříčinit více
globálního oteplování než veškerý oxid
uhličitý emitován do ovzduší od začátku
letectví.“

Boucher, Olivier (Sorbonna). "Atmospheric science: Seeing 
through contrails." Nature Climate Change 1.1 (2011): 24. –
PDF

Haywood, J. M., R. P. Allan, J. Bornemann, P. Forster, P. N. 
Francis, S. Milton, G. Rädel, A. Rap, K. P. Shine, and R. Thorpe 
(2009), A case study of the radiative forcing of persistent 
contrails evolving into contrail-induced cirrus, J. Geophys. 
Res., 114, D24201, doi:10.1029/2009JD012650.

https://www.nature.com/articles/nclimate1078
file:///E:/CV News/- POWERPOINT -/Carbon Black Dust - The Chemtrail Secret for Geoengineering, Weather Warfare, and Ozone Destruction/Atmospheric_science_Seeing_through_contrails.pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2009JD012650




Mraky zůstávají na obloze až 18h a při jejich maximu dosahují 
rozlohy přes 50,0000 km²



Kondenzační stopy se transformují na cirrus mraky (výška 6km a více)



Kondenzační stopy se transformují na cirrus mraky (výška 6km a více)



Zhoršují kondenzační stopy (zplodiny) za letadly klimatické změny? Ano, problém se bude jenom 
stupňovat. Efekt globálního oteplování se do roku 2050 až 3x, protože letecká doprava se zvyšuje.



Polovina emisí z letadel je zapříčiněná jen 1% lidí



METODA OSÉVÁNÍ MRAKŮ

















MODIFIKACE POČASÍ je Big Business









POMOCÍ EMV MŮŽEME SMĚROVAT ATMOSFÉRICKÉ ŘEKY





ROZSÁHLÁ A BOHATÁ HISTORIE 
OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ, PATENTY, 
MATERIÁLY





















Americký podnikatel prý ve 1916 zapříčinil v San Diegu obrovské povodně



Možné přesměrování hurikánu prý 

zapříčinilo katastrofu ve státě Georgia
13. října, 1947



Project Skyfire - 1960-1967

Osévání mraků má 

zabránit požárům



Project Skywater 1961-1988

Zvýšit 

zásoby vody



Project Storm Fury (běsnění bouře)
1962 ‐ 1983

Modifikovat

hurikány, cyklony
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„OVLÁDÁNÍ POČASÍ A TEPLOTY JE DNES PRAKTICKY MOŽNÉ“ - 1958

-zvýšení srážek; 
-ovlivňování 
frontálních 
systémů (potlačit 
krupobití, blesky a 
hurikány, možnost 
znova zaměřit 
tropickou bouři); 
-rozptýlení mlhy 
(lasery); 
-ovlivňování 
rozsáhlé cirkulace 
a 
-modifikace 
klimatu (využití 
počítačových 
modelů)



OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ PRO 
VÁLEČNÉ ÚČELY



OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ PRO VÁLEČNÉ ÚČELY









OPERACE NILE BLUE NA KUBĚ



TEN, KDO ŘÍDÍ POČASÍ, MŮŽE OVLÁDNOUT SVĚT
1962
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https://weathermodificationhistory.com/president-lyndon-johnson-weather-wafare/
https://weathermodificationhistory.com/president-lyndon-johnson-weather-wafare/
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„OVLÁDNUTÍ VZDUŠNÉHO A VESMÍRNÉHO PROSTORU ZNAMENÁ KONTROLU
NAD SVĚTEM – vládci nekonečna by měli moc řídit počasí na zemi, způsobit
sucha a povodně, změnit přílivy a proudy, zvýšit hladiny moří, odklonit golfské
proudy a změnit mírné podnebí na chladné.“

https://weathermodificationhistory.com/president-lyndon-johnson-weather-wafare/
https://weathermodificationhistory.com/president-lyndon-johnson-weather-wafare/


EXPERIMENTY S POPÍLKEM A 
SAZEMI UHLÍKU, DOKUMENTACE 
O JEHO VYUŽITÍ PŘI 
OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ



POPÍLEK PLNÝ TĚŽKÝCH KOVŮ
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Vědkyně Dr. Florence Van Straten ve spolupráci s americkým námořnictvem sděluje výsledky
experimentu. „Vypustili jsme popílek a uhlíkový prach po délce jedné míle a na stejném místě
jsme vytvořili mraky stejné délky. Když jsme popílek vypustili do mraků, ty se prakticky okamžitě
rozpustily. Jedná se o velmi levnou záležitost, cca 18 centů na mrak. Popílek je totiž v průmyslové
výrobě odpadem.“ 1958

https://weathermodificationhistory.com/1948-contrail-cirrus-complaints-begin-nationwide/
https://weathermodificationhistory.com/1948-contrail-cirrus-complaints-begin-nationwide/


Je možné také použít popílek a uhlíkový prach, abychom zvýšili srážky, změnili
směr cyklónů, utlumili vysoké letní teploty a extrémní počasí, zabránili frontám a
urychlili tání sněhu v okrajových zemědělských oblastech. 1975
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POČASÍ JAKO MULTIPLIKÁTOR SÍLY – OVLÁDNUTÍ POČASÍ V ROCE 2025
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Globální síť 
počasí, senzory, 
počítačové 
modely, nástroje 
pro komunikaci, 
chemikálie, 
vzdušná vozidla 
pro doručování, 
zbraně přímých 
energií, umělá 
ionosférická 
zrcadla, chytré 
mraky plné 
nanočástic. 
Uhlíkový 
popílek. 
Virtuální počasí.



86Národní úřad pro oceán a atmosféru



ZPLODINY Z LETADEL 
OBSAHUJÍ TĚŽKÉ KOVY



Charakterizace emisí a zplodin z letadel využitím metody 
hmotnostní spektrometrie – Institut technologie v Zurichu







Ročně se ze zplodin komerčních letadel dostane do 
ovzduší cca 1000 tun částic hliníku

Hustota leteckého paliva je někde mezi 775 a 840 kg/m3. Cca průměr 
800 kg/m3

Spotřeba paliva 378 mld. l/rok = 378 x 10^6 l = 378 x 10^6 dm3 = 378 x 
10^3 m3

Přepočteno na hmotnost: 800 kg/m3 x 378 x 10^3 m3 = 302,4 x 10^6 kg

A obsah hliníku: 302,4 x 10^6 x 3,08 x 10^-3 = 931,392 tun



Technická zpráva: Analýza paliv u letadel





POPÍLEK, UHLÍKOVÝ PRACH 
KOLEM NÁS I VE STRATOSFÉŘE, 
DOPADY



Černý uhlík z letadel negativně ovlivňuje ozónovou vrstvu



Letadla ovlivňují ozónovou vrstvu





Aerosoly popílku a sazí: Dříve nepoznaný primární faktor v katastrofálním 
globálním úpadku různých druhů ptáků









Radiometrické měření ultrafialového záření ukazuje výskyt nanočástic 
těžkých kovů 



Hliník může být důležitou příčinou úpadku hmyzu





Miliardy částic z nečištěného ovzduší v srdcích lidí ve městech





Nanočástice těžkých kovů v lidském mozku





Nanočástice hliníku mají schopnost zničit lidské buňky



Výsledky ukázaly, že nanočástice prostoupily buňky, přivodily poškození 
DNA, mikrojádra v kostní dřeni, či deformovaly spermie…



KLIMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ –
ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ 
(angl. SRM), IMITACE VÝBUCHU 
SOPKY
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Popílek uhlíku spoluvytváří cirrus mraky, které zůstávají na obloze, či dokonce stoupají a mohou 
transportovat síru do stratosféry (ozónová díra). Těžké kovy spoluvytváří vysoké cirrus mraky. Které 
sice mohou ochladit zemi během dne, ale zachycují teplo v noci. Je možné, že výsledkem může být 
globální oteplování.

https://climateviewer.com/2018/06/25/geoengineering-solar-radiation-management-srm-vs-erm-cirrus-cloud-thinning/
https://climateviewer.com/2018/06/25/geoengineering-solar-radiation-management-srm-vs-erm-cirrus-cloud-thinning/




„Bude nutné do ovzduší vypustit milióny tun sloučenin síry či hliníku“ 



„Je možné, že geoinženýrství zahubí tisíce lidí.“



„Málo lidí si uvědomuje, že geoinženýrství je primárně záležitostí armády a nemá nic co dočinění 
s ochlazováním planety nebo snížením uhlíkových emisí. Alespoň čtyři země, USA, Rusko, Čína a 
Izrael – mají technologie a schopnost pravidelně měnit počasí a geologické události s cílem 
umožnit různé armádní a tajné operace…“ Bývalý hlavní poradce věhlasné armádní firmy







POZITIVA A NEGATIVA GEOINŽENÝRSTVÍ







Co když se geoinženýrství zvrtne?



Může CIA využít počasí jako zbraň?





Vědec popisuje tajné jednání s vládními agenty o možnosti využití 
počasí jako válečné zbraně









Bohatý páprda geoinženýrství







A NA ZÁVĚR… IONOSFÉRICKÉ 
ZAŘÍZENÍ A MODERNÍ VYSÍLAČE 
(tzv. NEXRADS)….
aneb zde končí všechna legrace



HAARP A VÝZKUM IONOSFÉRY
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https://weathermodificationhistory.com/president-kennedy-united-nations-address-weather-modification/
https://weathermodificationhistory.com/president-kennedy-united-nations-address-weather-modification/


Čína a Rusko spolupracují na kontroverzním experimentu 
ovlivnění atmosféry jejím ohřevem



Rozsáhlý ionosférický radar (obrovské síly) v Číně je obranným 
systémem, který se schovává za vědu
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CO VŠECHNO OVLIVŇUJE POČASÍ, KLIMU A NEJEN TO

https://climateviewer.com/2017/11/07/ten-technologies-to-own-the-weather-today/
https://climateviewer.com/2017/11/07/ten-technologies-to-own-the-weather-today/


CHOVÁ SE TEDY JEŠTĚ VŮBEC POČASÍ A KLIMA PŘIROZENĚ?


