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Kota Zulu 664 v roce 2019 a měření radonu 

Pyramidální kopce u Markušovců, zejména Iontový tunel pod Kotou 

zulu 664, jsou Evropským fenoménem. Od prvního objevu v roce 

10/2017, kdy jsem poprvé měřil tzv. vzdušné vitamíny, navštívilo 

Iontový tunel a Kotu zulu 664 víc jak 40.000 lidí. V únoru 2019 byl 

Iontový tunel uzavřen. Proč? 

Rozhodl jsem se napsat krátké shrnutí prvních objevů, mých aktivit, 

odborných měření a testů až po uzavření tunelu Slovenskou policií. 
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Objev Koty 664 a první měření vzdušných vitamínů 

Pyramidální kopec u Markušovců, o kterém mi napsal místní rodák 

„Horal“, jsem poprvé zkoumal v roce 2015. Geometrie a orientace 

hory je natolik zajímavá, že mi nedala dlouho spát. Pod pyramidální 

horou Kota zulu 664, jak jsem ji později nazval, existuje starý tunel. 

Je dlouhý 260 metrů a končí ve středu Koty 664. To není náhoda. 

V roce 10/2017 jsem provedl první měření záporných iontů v tu-

nelu. Překvapila mě velmi vysoká koncentrace tzv. vzdušných vita-

mínů v ovzduší tunelu = víc jak 2 miliony záporných iontů/cm3 vzdu-

chu. Od roku 2017 jsem prováděl každý měsíc odborné měření zá-

porných iontů. Mnozí jste byli se mnou na pravidelných setkáních 

pod Kotou zulu 664. Viděli jste to, pocítili příznivé účinky, volali jste 

a psali, jak vám pobyt v Iontovém tunelu prospěl. 

 

Vzdušné vitamíny 

Již krátkodobý pobyt v prostředí s vysokým obsahem záporných 

iontů je prospěšný pro vše živé na naší planetě. Záporné ionty nelze 

vyrobit, zápornými ionty je přirozeně nabit lidský organizmus, tak 

jako planeta Země. Bohužel, dnes se pohybujeme a bydlíme v pro-

středí, které je nepříznivé pro naše zdraví. V bytech, domech, nebo 

v kancelářích je hodnota záporných iontů asi 900. V nákupních ar-

kádách a v ulicích měst jen 600. Stejná hodnota je v autech, ve kte-

rých denně jezdíte – proto usínáte za volanty. V čisté přírodě je 
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koncentrace vzdušných vitamínů vyšší, od 1.000 – 4.000. V horách, 

nebo u přírodních vodopádů to může být až 5.000. V Iontovém tu-

nelu pod Kotou zulu 664 jsem naměřil víc jak 2 miliony vzdušných 

vitamínů! Měření jsem prováděl každý měsíc, se stejným výsled-

kem, od roku 10/2017 až do 02/2019 – pak nám Iontový tunel uza-

vřela Slovenská policie. Jaký byl skutečný důvod? 

 

Nebezpečná kontaminace a radonové zamoření? 

Jak vznikají záporné ionty věda dodnes neví. Odborníci se domní-

vají, že vznikají ionizací radioaktivního podloží, například uranu, 

který se mění prostupem přes horniny na plynný radon. Radon je 

dnes považován za velmi nebezpečný element. V roce 07/2018, na 

základě mého požadavku, proběhlo v Iontovém tunelu pod Kotou 

zulu 664 první odborné měření, které provedl certifikovaný ústav 

ze Slovenska. Tímto jim děkuji za nezištnou práci ve prospěch všech 

lidí. 

Výsledky měření radonu ovzduší v Iontovém tunelu 

Slovenští odborníci se speciálními nástroji se v červenci 2018 vydali 

do Iontového tunelu. Měřili radon v ovzduší a ve vodě. Měření ve 

speciálních maskách a pro nás ještě s záhadnějšími přístroji bylo 

velkou podívanou. Zde jsou výsledky odborných měření: 
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Radon v ovzduší Iontového tunelu: Výsledkem je: Na základe vý-

sledkov meraní objemovej aktivity radónu (OAR) a príkonu dávko-

vého ekvivalentu (PDE) vo vyššie uvedených odberových miestach, 

z hľadiska radiačnej ochrany obyvateľstva, možno konštatovať, že 

príležitostný pobyt v týchto priestoroch nepredstavuje významné 

zvýšenie radiačnej záťaže a zdravotného rizika osôb nachádzajúcich 

sa krátkodobo v týchto priestoroch. 

Radon ve vodě z Iontového tunelu: Výsledky jsou hluboko pod 

normu. 

 

Kvalita vody z Iontového tunelu 

Ze stropu Iontového tunelu prosakuju voda, kterou si nabírali 

stovky lidí do láhví. Vnímal jsem to jako možný problém – požádal 

jsem proto několik odborných ústavů o rozbor vody. Celkem byly 

provedeny tři nezávislé testy. Výsledkem je, že voda z Iontového 

tunelu je zcela nezávadná. Dokonce v jednom hygienickém ústavu 

prohlásili, že – ta voda je super čistá voda… „kde jste ji proboha na-

brali?“ 
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Provedl jsem mnoho testů s obyčejnou vodu. 12 hodin byla posta-

vená láhev s vodou na konci Iontového tunelu a druhá venku, před 

vstupem. Výsledem byla radikální změna pH vody. Přirozená zása-

ditost organismu je 7,2. Voda na konci Iontového tunelu změnila za 

12 hodin pH na přirozenou zdravou hodnotu. 

Testy a zkušenosti 

Víc jak rok jsem prováděl testy a slyšel mnoho zkušeností z pobytu 

v Iontovém tunelu. Velkým úspěchem bylo měření hladiny glukózy 

v krvi pod vedením doktorky z Košic. Mnoho z vás se poprvé dozvě-

dělo, jak je na tom s „cukrem“ – to byl preventivní efekt našich mě-

ření. Po pobytu v tunelu došlo ke snížení glukózy v krvi, kdy snížená 

hodnota vydržela dalších 10 dní. Zaznamenal jsem desítky případů, 

kdy došlo k rychlému hojení pooperačních ran, zlepšení fyzické i du-

ševní kondice. 
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Prováděl jsem mnoho dalších měření – sledování elektromagnetic-

kých anomálií, zjištění mikrovlnného záření, měření orgánové kon-

dice, měření vzdušných vitamínů na vrcholu Koty 664 apod. 

 

Ochrana přírody a bezpečnost 

Během jednoho roku se nám podařilo ochránit vzácnou přírodu na 

Kotě zulu 664. Upravili jsme přístupový chodník, vyřešili se pro-

blémy s odpadky. V Iontovém tunelu byly odstraněny spadané 

trámy, za pomoci místních měla být zabezpečena dřevěná kon-

strukce na konci tunelu, vyztužen mikro-propad ve středu tunelu a 

zabezpečen vstup proti případným padajícím kamenům. Bohužel k 

tomu již nedošlo. Iontový tunel byl náhle uzavřen. 
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Proč byl Iontový tunel uzavřen? 

Iontový tunel, který navštívilo víc jak 40.000 lidí, je dnes uzavřen. 

Policie musela podle zákona Iontový tunel uzavřít na podmět sub-

jektů – báňského úřadu, starosty Markušovců, majitelů pozemků a 

jedné soukromé firmy. Soukromá firma plánovala tunel rozšířit od-

střelem, aby tam vešlo víc platících lidí … 

Poznámka k úpravám prostor se vzdušnými vitamíny 

Odborníci neznají, proč a jak přesně vznikají záporné ionty. V někte-

rých jeskyních může být vysvětlen jejich vznik vyšší ionizací (uran–

radon …). V Punkevní jeskyni jsem naměřil téměř 2 miliony zápor-

ných iontů, ale také vyšší radioaktivitu. V případě Koty zulu 664 od-

borné testy neprokázaly žádný radon ve vodě, nebo v ovzduší = nu-

lové ionizující záření. To znamená, že prospěšné záporné ionty – 

tzv. vzdušné vitamíny – vznikají zatím neznámým přírodním proce-

sem. Taková místa je nutné chránit a pokud možno neupravovat. 

Každá úprava, pokud není odborně provedena, nenávratně zničí 

prospěšné ionty (odstřel, bourání, beton, chodníky, zábradlí, elek-

troinstalace, hydrogeologické podmínky apod.) Řešení samozřejmě 

existuje a mám, jako stavební odborník, zkušenosti, jak takové 

úpravy provádět. 
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Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí 

Již víc jak dva roky měřím vzdušné vitamíny v Česku a na Slovensku. 

Zjistil jsem, že ne v každém podzemí jsou zdraví prospěšné záporné 

ionty. V mnoha jeskyních jsou místa – dómy – s vysokou hodnotou 

vzdušných vitamínů, jinde je to naopak. Pro mě je velkým překva-

pením, že některá místa určená pro léčení dětí a astmatiků speleo-

terapií jsou naprosto nevyhovující, spíše škodlivá. V jedné České a 

Slovenské jeskyni jsem na to upozornil průvodce a provedl měření. 
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V každém čísle časopisu WM magazín zveřejňuji výsledky měření 

vzdušných vitamínů →  

Kota zulu 664 v roce 2020 

V uplynulém období jsem poznal mnoho přátel ze Slovenska. Máme 

společný cíl, zachránit Kotu zulu 664 a Iontový tunel před neodbor-

ným zásahem, nebo nevratným zničením. Podali jsme petici, psali 

na úřady, ale nic se nevyřešilo. Mám dojem, že žádný úředník nemá 

zájem o ničem rozhodnout, možná aby si nepřidávali práci navíc, 

nebo v horším případě, aby nepřišli o práci za nepatřičné rozhod-

nutí. 

Náš společný cíl zachránit Kotu 664 dál trvá. Založili jsme oficiální 

subjekt, který čeká na zápis u soudu. O dalších aktivitách vás budu 

informovat na webu, nebo na dalším setkání pod Kotou zulu 664, 

které se uskuteční v lednu 01/2020. Sledujte nové informace na 

www.kotazulu664.sk, nebo na www.wmmagazin.cz, nebo na 

www.novycestovatel.cz. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/kota-zulu-664-v-roce-2019/ 

 

http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/
http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/
http://kotazulu664.sk/kota-zulu-664-v-roce-2019/
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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.  

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

