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HISTORIE DOLU CHRISTIAN (Kristýna)
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První těžební pokusy probíhaly v těchto místech již v roce 1788
18
na příkaz majitele grabštejnského panství Kristiána Filipa, hraběte Clam-Gallase. Důl Kristýna, původním jménem Christian, byl
pojmenován po svém zřizovateli. V roce 1902 důl zaměstnával
30 horníků. Těžba méně kvalitního hnědého uhlí – lignitu – probíhala klasickým způsobem v šachtách a štolách jen pomocí
krumpáčů a lopat. Od roku 1950 byla zahájena lomová povrchová těžba s využitím bagrů, vozíků tažených lokomotivami a nákladních aut.
Vytěžené uhlí bylo dováženo jako palivo např. do elektráren v Andělské Hoře u Chrastavy, do vzdálených 0patovic, Mělníka i dalekého Hodonína. V roce 1930 dosahovala těžba 260 000 q uhlí.
19
Důl trápila po celou dobu voda prosakující z řeky Nisy, kterou museli havíři nepřetržitě odčerpávat. Rok 1972 znamenal definitivní ukončení těžby a důl byl za tři roky svévolně zatopen.
Nejhlubší části dnešní nádrže dosahují 29 metrů, vodní plocha má
rozlohu 14 hektarů.
Kristýna se díky péči města Hrádek nad Nisou stala oblíbeným a vyhledávaným rekreačním střediskem. Akciová společnost Kristýna pro své
zákazníky stále vylepšuje služby i prostředí. V roce 2021 bylo vybudováno
pro návštěvníky i nové wellness centrum.
Místo je příznivým výchozím místem pro výlety do Trojmezí (hranice České republiky, Německa a Polska) a Lužických i Žitavských hor.
A vyžití? Koupání a vodní sporty, rybaření, turistika, cykloturistika, in-liny, orientačního běh a samozřejmě odpočinek.

orientační běh – pohodový sport pro pohodové lidi

Mistrovství světa v orientačním běhu
je největší sportovní akcí v roce 2021
v Libereckém kraji a největší akcí svého druhu na světě. Bude se konat
v termínu 3. – 9. července 2021.
Centrum MS bude v Doksech,
závody proběhnou v Litoměřicích,
Jizerských horách a na Kokokořínsku. Na účastníky i diváky čeká sedm závodů,
z toho pět finálových
bojů o medaile.
Vše bude přenášet
kanál ČT sport.
.
Více informací
www.woc2021.cz
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www.zacitorientak.cz www.orientacnibeh.cz

Bližší popis kontrol:
závodník ...................................................................................................................................
1 - kamenná kupa, jižní pata
2 - jáma
start
.................................. cíl ..............................
výsledný čas
3 - jihovýchodní jáma
4 - prohlubeň
Políčka pro opsání kódu z kontroly
5 - jihozápadní prohlubeň
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6 - vidlice cest
7 - jáma
8 - severovýchodní konec hrázky
9 - kupa, severovýchodní pata
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10 - umělý objekt – skruž, severní strana
11 - údolíčko, nahoře
12 - prohlubeň
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13 - vidlice hrázek
14 - mezi kupkami
15 - jáma
16 - údolíčko
17 - mezi kupkami
18 - rozhraní porostů, vnitřní roh
19 - údolíčko, mělké
20 - údolíčko, mělké
21 - jáma
22 - kupa, jihovýchodní pata
23 - ohyb meliorační rýhy
24 - výrazný strom, listnatý, východní strana
25 - kupka, jižní pata
26 - prohlubeň, 5x8 m, východní strana
27 - kamenná zídka, severovýchodní konec
28 - prohlubeň
29 - údolíčko, uprostřed
30 - kupa, severozápadní pata

