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Konec Iontového tunelu – ani náhodou 

V pátek a v sobotu 23-24.8.2019 jsem po delší době navštívil loka-

litu Kota zulu 664. Zjistil jsem nová fakta a provedl měření. Zde jsou 

nové informace. 

Plánuje se odstřel Iontového tunelu? 

Na Kotu zulu 664 i do Iontového tunelu nám státní správa Slovenské 

republiky zakázala chodit. Dokonce je v plánu vstup do Iontového 

tunelu odstřelit, a tak definitivně pohřbít tento unikátní podzemní 

prostor s vysokým obsahem lidskému zdraví prospěšných vzduš-

ných záporných iontů. Důvodem řízeného závalu má být údajně 

ochrana zdraví návštěvníků… 
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Iontový tunel navštívilo víc jak 100 lidí denně. Psali a volali své zku-

šenosti.  

 

Jinde na světě se podobná místa chrání, budují se léčebny pro ast-

matiky a pod, zpřístupňují se všem. Příkladem může být ozdravné 

podzemí v Moravském krasu, nebo podzemní labyrint Ravne v 

Bosně a mnoho dalších… Na Slovensku je zdá se, všechno jinak. Je 

odstřel to správné řešení? 

Jednoduché řešení, jak zachovat Iontový tunel pro veřejnost 

Iontový tunel je báňské dílo staré asi 40. let. Štola dlouhá 260 metrů 

je vyrubaná ve vápenci.  Vápencová hornina je geologicky stabilní, 

nehrozí zde nečekaný zával. Podobné jeskyně ve vápenci jsou po 

nenákladných úpravách běžně přístupné pro veřejnost (Macocha, 

Supí jeskyně, Jáchymova jeskyně apod.). V Iontovém tunelu jsou 

pouze tři místa, kde stačí obnovit původní dřevěné výztuhy. Jsou to: 

• Zabezpečit vstup do Iontového tunelu novou dřevěnou vý-

ztuhou 

• Zabezpečit zlom novou dřevěnou výztuhou 222 metrů od 

vstupu 

• Strhnout a zabezpečit novou dřevěnou výztuhou strop na 

konci Iontového tunelu 

• Upravit a označit chodník od cesty k Iontovému tunelu 
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Odhadovaná cena jednoduchých úprav může být cca 6–7.000 EUR. 

Místo zákazů a odstřelu Iontového tunelu se nabízí jiné řešení, 

které bude prospěšné všem lidem – jednoduše zabezpečit starou 

šachtu a zpřístupnit ji veřejnosti. Lidem to prospěje, obec Marku-

šovce tím získá příjmy z nových ubytovacích kapacit,služeb  a hos-

tinců. 

Psali jsem dopisy a podávali podměty všem činným orgánům na zá-

chranu unikátní lokality Kota zulu 664 u Markušovců. Odpovědi 

úředníků a úřednic jsou přinejmenším nepochopitelné, nikdo ne-

chce nic rozhodnout a vyřešit. Nad odpověďmi jsem se docela za-

smál… Pro budoucnost máme vše archivované. 

 

Riviéra Olšo pod Kotou zulu 664 

Protože je lokalita kolem pyramidálních kopců plná tabulí se zákazy, 

zůstal jsem na Riviéře Olšo, která je pod vrcholem Koty zulu 664. Na 

několika hektarech vyrostl odpočinkový areál s plaveckým bazénem 

napájeným hlubinným vrtem vodou z Koty zulu 664. Riviéra Olšo je 

prvním dobrým příkladem, jak využít unikátní lokalitu Kota zulu 664 

v Markušovcích. Doporučuji riviéru navštívit. 

Provedl jsem měření vzdušných záporných iontů na Riviéře Olšo již 

několikrát. Nejvyšší hodnoty vzdušných vitamínů jsou na zatrav-

něné ploše západně od bazénu u nové pyramidy, věrné kopii pyra-

mid v Gíze. Naměřil jsem téměř 50.000 záporných iontů/cm3 – to 
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je velmi vysoká hodnota v porovnání s tím, co máte například v bytě 

(90-600). 

 

Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí 

Je známé, že záporné ionty mohou prospět našemu zdraví. Terapie 

zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artri-

tidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažíva-

cích problémů, štítné žlázy a pokožky… víc o vzdušných vitamínech 

najdete zde →  

Již dva roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Česko-slovenském 

podzemí – video zde →. Iontový tunel na Slovensku jsem měřil víc 

jak jeden rok každý měsíc. Proto mohu konstatovat, že vzdušné zá-

porné ionty jsou v Iontovém tunelu stabilní. To je unikátní zjištění. 

Ale zdá se, že Iontový tunel bude nepochopitelně zničený. To není 

přece normální. Zde jsou Vaše zkušenosti z návštěvy Iontového tu-

nelu → http://kotazulu664.sk/kota-zulu-664-vase-zkusenosti-i/ 

Kotu zulu 664 a Iontový tunel nám Slovenská státní správa zakázala 

vstupem a pokutami. Dokonce byly v tunelu nainstalované kamery 

a fotopasti. Hmm, možná to stálo víc eur, než zabezpečení chodby 

Iontového tunelu. 

Ptejte se starostů, pište vašim zastupitelům, nebo vládě… Je to je-

diná možnost, co můžete pro Iontový tunel u Markušovců udělat. 

Je to na vás. 

 

http://www.wmmagazin.cz/2584-2/
http://www.wmmagazin.cz/2584-2/
http://www.wmmagazin.cz/zaporne-ionty-v-cesko-slovenskych-jeskynich-video/
http://kotazulu664.sk/kota-zulu-664-vase-zkusenosti-i/
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Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/konec-iontoveho-tunelu-a-koty-

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/konec-iontoveho-tunelu-a-koty-zulu-664/
http://kotazulu664.sk/konec-iontoveho-tunelu-a-koty-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

