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12. setkání pod kotou zulu 664 

Noční průzkum a měření v Iontovém tunelu 

Cestou do Markušovců se vždy zastavím v termálních lázních Vrbov. 

Zde jsem potkal kamaráda z Belgie, který se pak přidal k našemu 

nočnímu průzkumu Iontového tunelu. 

 

Uplynul víc jak jeden rok od prvního průzkumu a měření vzdušných 

záporných iontů v podzemním tunelu na Kótě zulu 664. Dne 12. 9. 

2017 jsem poprvé naměřil vysokou hodnotu tzv. vzdušných vita-

mínů, jak se prospěšné záporné ionty také nazývají. Vysoké hod-

noty záporných iontů představují významný přínos pro lidský orga-

nizmus a vše živé. 
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Měření provádím od 09/2017 pravidelně každý měsíc. Úroveň 

vzdušných záporných iontů je po celou dobu stabilní s hodnotou víc 

jak 2 miliony /cm3. Proto jsem nazval starou báňskou chodbu – Ion-

tový (Iónový) tunel. Naše dnešní kontrolní měření potvrdilo stejné 

vysoké hodnoty. Po nočním průzkumu Iontového tunelu jsme se 

všichni sešli na nedaleké Riviéře Olšo. Dlouho do noci jsme diskuto-

vali o novém fenoménu, jakým je slovenská Kóta zulu 664 u Marku-

šovců. 

 

Kvalita vody v Iontovém tunelu 

V neděli dopoledne proběhlo veřejné setkání před Iontovým tune-

lem, kde jsem všechny seznámil s nejnovějšími poznatky z prů-

zkumu Kóty zulu 664, včetně rozborů vody z tunelu. Vodu z tunelu 

si mnozí z vás nabírají pro vlastní potřebu a pozdější užívání. Proto 

je nutné pravidelně kontrolovat její kvalitu. Poslední odborné roz-

bory vody se zaměřily na její kvalitu a na obsah radonu ve vodě. Při 

testech se provedl navíc rozbor obsah radonu ve vzduchu. Všechny 

výsledky potvrdili vysokou čistotu vody z Iontového tunelu a nepro-

kázali žádný radon ve vzduch, ani ve vodě. Děkuji za nezištnou po-

moc st. Hygienickému ústavu, který na mou žádost odborné testy 

provedl. 

Pokud chcete vědět vždy nejnovější informace a zúčastnit se testů, 

přijďte na další veřejná setkání pod Kótou zulu 664. Veřejná setkání 
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jsou bezplatná. Pokud chcete podpořit projekt Kóta zulu 664, budu 

rád. Děkuji. 

Projekt můžete podpořit nzakoupením e-publikace Kota zulu 664 

(2012-2018)  

 

http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html
http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html


4                                  
 

KOTA ZULU 664.SK  

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: 12. setkání na Kótě zulu 664 – 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/12-setkani-na-kote-zulu-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

