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Nový čas: Pod pyramídou hrozí smrť 

Kultové miesto na Spiši úrady zavrú: Pod pyramídou hrozí smrť 

Pyramídu na Spiši, vyhľadávané kultové miesto Kóta zulu 664, na 

pokyn banského úradu a polície zatvoria z dôvodu bezpečnosti. Ide 

o podobnú prírodnú záhadu ako známejší Tribeč, ktorý sfilmovali v 

súčasnom bestselleri Trhlina. Do bývalej banskej štôlne vošiel Nový 

Čas tesne pred jej zatvorením. 

Názov dal tomuto miestu bádateľ Jiří Matějka. Predvlani tam zme-

ral špeciálnym prístrojom extrémne hodnoty záporných iónov, 

ktoré sú vraj zdravé. „Od vstupu do štôlne sa hodnoty postupne 

zvyšovali takmer až na 2 milióny záporných iónov na kubický centi-

meter. Aj preto som chodbu nazval iónovým tunelom, ktorý je v 

kopci pripomínajúcom pyramídu,“ spomenul Matějka. Nik však túto 

teóriu odborne nepotvrdil. Banský úrad na základe prehliadky ob-

jektu podľa polície skonštatoval, že staré banské dielo je náchylné 

na zavalenie. „Na náš popud, keďže ide o nebezpečné priestory, kde 

by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, sme požiadali aj políciu, aby 

sem znemožnila vstup,“ povedal predseda Obvodného banského 

úradu v Spišskej Novej Vsi Antonín Baffi. 
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Na mysli mal možnosť závalu v štôlni, ktorú vyhľadávalo množstvo 

ľudí. Podľa Pavla Sedmáka, ktorý v blízkosti podniká, sa tam vysky-

tujú anomálie, ktoré sa len ťažko dajú vysvetliť. „Reč je o záporných 

iónoch, ktoré sú takou čističkou alebo prírodným osviežovačom 

vzduchu. Mnohí tu meditujú, zlepšuje sa ich dýchanie, liečia si 

astmu, ale aj cukrovku,“ povedal Sedmák. Treba však spomenúť, že 

v blízkosti pyramídy je aj bývalá ortuťovňa a odkalisko. 

https://www.cas.sk/clanok/806500/kultove-miesto-na-spisi-

urady-zavru-pod-pyramidou-hrozi-smrt-video/ 

https://www.cas.sk/clanok/806500/kultove-miesto-na-spisi-urady-zavru-pod-pyramidou-hrozi-smrt-video/
https://www.cas.sk/clanok/806500/kultove-miesto-na-spisi-urady-zavru-pod-pyramidou-hrozi-smrt-video/
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Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/novy-cas-pod-pyramidou-hrozi-

smrt/ 

 

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/novy-cas-pod-pyramidou-hrozi-smrt/
http://kotazulu664.sk/novy-cas-pod-pyramidou-hrozi-smrt/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
http://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

