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Expedice časopisu WM magazín do Marku-

šovců 2015  

V létě roku 2015, přesně o tři roky později, jsem uskutečnil první 

průzkum bezejmenného Slovenského kopce v oblasti Markušovce, 

Rudňany, Poráč. 

Expedice  

Letošní léto je obzvlášť horké, teploty se vyšplhaly nad 34 stupňů. 

Po lesích se nedá chodit, hřiby nerostou, potoky netečou, je sucho 

a úmorné dusno. Rozhodl jsem se prozkoumat podivný kopec u 

Rudňan. 

Před odjezdem jsem zveřejnil výzvu na sociálních sítích s termínem 

a místem setkání pro všechny, kdo se chtějí přidat k expedici na py-

ramidu v Rudňanech. Odezva byla téměř nulová. Nakonec se nás 

sešlo jen pár do jednoho auta. Asi to tak mělo být.  
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První průzkumy 

Kopec ve tvaru pyramidy nemá jméno, nazvali jsme ho kóta 664. K 

severní základně se dostanete po staré neudržované cestě, kolem 

Zadného potoka. Zastavili jsme u základny kóty 664 a zvažovali 

možnost výstupu na vrchol. Svah je zarostlý neprostupnou vegetací. 

Existují dvě možnosti. Zaparkovat auto a podniknout pěší výstup s 

mačetami, nebo vyjet na vrchol terénním autem.  

Bohužel, mačety zůstaly doma, proto jsme se rozhodli pro druhou 

variantu. Budoucím průzkumníkům nedoporučuji výjezd autem. 

Dodnes netuším jak, a kterou lesní cestou se nám po třech hodinách 

podařilo vyjet téměř na vrchol. Cesta je plná výmolů, kamenů, zrád-

ných bahen a porostu. Několikrát jsme se vraceli ze slepých uliček. 

Přálo nám teplé počasí, lesní cesty byly suché a sjízdné. 

Stezka pod vrcholem kóty 664 končila ve vysoké trávě, dál nebylo 

možné autem pokračovat. V tichém úžasu jsme stáli na rozlehlé plo-

šině, všude bylo ticho. Každý z nás vnímal podivný pocit klidu. Před 

pár hodinami jsme byli součástí rušné moderní civilizace. Nyní zde 

stojíme v tichosti, vnitřně vyrovnaní, bez zbytečných slov si tisk-

neme ruce. Pak se odehrálo něco podivného. 

Každý z nás, jen tak, bez cíle, kráčel sem a tam. Mávali jsme rukama, 

smáli se, hlasitě vykřikovali a sdělovali světu své dojmy. To je 

úžasné…vidíš to tady…to je neskutečné…co to má znamenat? A pak 
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se to stalo. Nevím proč, něco mě táhlo do hustého porostu. Utíkal 

jsem přes spadlé stromy a kameny do strmého svahu. Najednou ve-

getace zmizela. Stál jsem na malé mýtině s plochými kameny ve vy-

soké trávě, stál jsem na vrcholu kóty 664. 

 

Energie kopců u Markušovců 

Celá oblast kolem Markušovců, Rudňan a Poráče je energeticky za-

jímavým místem. Na naší planetě je nespočet pyramidálních sta-

veb, které mají společné znaky. Je to geometrie, orientace, pod-

zemní voda a kovové rudy. Tekoucí voda nad kovovým ložiskem vy-

rábí měřitelnou energii. Zdá se, že naši předkové znali tento princip 

a uměli ho využívat ke svému prospěchu. Na energeticky silných 

místech stavěli pyramidy, nebo kamenné monumenty. 

První průzkum lokality Markušovce, Rudňany – Poráč, přinesl zají-

mavé výsledky. Nepodařilo se nám prokázat, že kopce ve tvaru py-

ramid mohou být skutečné pyramidy. Další průzkumy mohou pro-

vést místní badatelé s potřebným vybavením. Podařilo se nám zma-

povat místní historii. Provedli jsme několik měření, které potvrzují, 

že pod tekoucí vodou, hluboko v podzemí jsou kovové rudy. Kov a 

podzemní vody emitují energii. 

Odjíždíme, podivuhodný kopec mizí v dálce a já si vybavuji poslední 

horalova slova: Zvláštnosťou je, že keď prichádza lokálna búrka 

spoza tohto pohoria, tak sa vždy nad pyramídou rozdelí. Buď naľavo 
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na rieku Hnilec, alebo napravo na rieku Hornád. U nás v Rudňanoch 

neprší, ale neplatí to, ak prší celoplošne. Toto sa traduje u nás už 

oddávna, že nad týmto pohorím, kde je tá pyramída, sa búrka od-

kláňa. Ľudia u nás vravia, že to spôsobuje teplý vzduch stúpajúci 

hore. Možno to spôsobuje i niečoiné. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: První průzkum kóty 664 v roce 2015 – Kota Zulu 664 

 

Zakladatel, vydavatel a šéfredaktor časopisu WM magazín je Jiří Matějka. Časopis 

vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Předplatné ojednávejte e-mailem: 

jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo v e-shopu: www.wmmagazin.cz/eshop. Interne-

tové stránky časopisu: www.wmmagazin.cz 

 

Cesty a expedice za poznáním pořádá Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s časopi-

sem WM magazín. Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet drinky? Pojeďte s 

námi. Nové poznávací cesty a expedice najdete na stránkách www.novycestova-

tel.cz. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, 

Tel: +420 777 770 609 (608). Těším se na vás.  

http://kotazulu664.sk/prvni-pruzkum-koty-664/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
http://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

