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Nová e-kniha Kota zulu 664 (2012-2018) 

Připravil jsem pro vás souhrn informací a události, které jsem zjistil 

při průzkumu Kóty zulu 664. 

Tato e-publikace byla vydána na podporu projektu Kóta zulu 664. 

Získané prostředky budou použity na další průzkumy a měření. 

Autor: Jiří Matějka 

počet stran: 31; počet fotografií: 32; grafy a tabulky: 6; test: 3; 

mapa: 1 

Obsah: 

Kóta Zulu 664 * První průzkum * Slovenské rudohoří * Důkaz pra-

věkého osídlení * Stará hornická města * Jak vznikl název Kóta zulu 

664 * Průzkum Kóty Zulu 664 * Orientace Kóty zulu 664 * Skutečná 

výška Kóty zulu 664 * Kóta zulu 664 a voda * Iontový tunel na Kótě 

zulu 664 * Proč jsem nazval průzkumnou štolu Iontový tunel? * Co 

jsou záporné ionty * Měření záporných iontů v tunelu * 

Voda z Iontového tunelu * Měření radonu v Iontovém tunelu * Ion-

tový tunel a hladina glukózy v krvi * Energie Kóty zulu 664 * Pyra-

midy a geopatogenní zóny * První zkušenosti z Iontovém tunelu * 

Zákonem chráněné rostliny na Kótě zulu 664 * Hora Draka a Dračí 
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tunel * Fenomén Kóta zulu 664 * Pravidelná setkání pod kótou zulu 

664 28 * Mapa lokality Kóta zulu 664 
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Objednávka: http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-

664-20122018.html 

E-publikaci si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmma-

gazin.cz, nebo tel: +420 777 770 609 

 

Elektronická publikace (.pdf) není určena k tisku ani ke kopírování. 

Děkuji za podporu.  

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: Nová publikace Kóta zulu 664; 2012–2018 – 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 

http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html
http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html
http://kotazulu664.sk/nova-publikace-kota-zulu-664-2012-2018/
http://kotazulu664.sk/nova-publikace-kota-zulu-664-2012-2018/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
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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://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

