
ZKUSTE ORIENTAČNÍ BĚH
Co je orientační běh (OB)?

Areál pevných kontrol na Kristýně (2021)

Jak na to?

Tipy

Prosím, neničte cvičné kontroly!http://web.okcha.net/cz/apk

Bližší popis kontrol:
  1 - kamenná kupa, jižní pata
  2 - jáma
  3 - jihovýchodní jáma
  4 - prohlubeň
  5 - jihozápadní prohlubeň
  6 - vidlice cest
  7 - jáma
  8 - severovýchodní konec hrázky
  9 - kupa, severovýchodní pata
10 - umělý objekt – skruž, severní strana
11 - údolíčko, nahoře
12 - prohlubeň
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
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o
.

www.recodesign.cz

Orientační běh je vytrvalostní sport, fyzický běžecký výkon je kombinován s mentálními dovednostmi a 
schopnostmi.
V této disciplíně se sportovec pohybuje v přírodním neznámém a neupraveném terénu lesního, lučního, 
parkového nebo městského charakteru. Kromě přímého postupu v mapě neexistuje žádná značená trasa 
– orientační běžec si ji volí sám pomocí mapy a buzoly.
Tajemství úspěchu orientačního běžce spočívá v kombinaci fyzické připravenosti a psychické odolnosti. 
Závodník musí rychle zvolit správný postup mezi kontrolami, umět ho zrealizovat a nesmí polevit v kon-
centraci až do cíle.

Areál pevných kontrol pro vás připravil Orientační klub Chrastava ve spolupráci s Českým svazem orien-
tačních sportů.
Mapy jsou během sezóny k dispozici na recepci rekreačního areálu Kristýna, případně si je můžete 
stáhnout přes QR kód, který naleznete na této tabuli.
V terénu je pro vás k dispozici 30 pevných kontrol (plechová destička formátu A4 s červenobílou značkou 
OB a  kódem na dřevěném sloupku – viz foto).
Buďte při hledání opatrní, neboť se budete pohybovat v lesním terénu místy v hustém podrostu ostružin, 
popadaných větvích či stromů. Nepřelézejte nepřekonatelné ploty a nevstupujte na soukromé pozemky! 
Buďte ohleduplní i k živočichům, kteří tady žijí – je to jejich domov!

Zajistěte si mapu na recepci. Mapu si můžete stáhnout i do mobilu přes QR kód.
Zvolte si kontroly podle vlastního výběru a můžete vyrazit. Pokud si chcete s kamarády zazávodit, pro-
pojte v mapě fixem výběr stejných kontrol, např. start-30-1-2-10-14-27-cíl (místo startu i cíle může být 
totožné). Bližší popis kontrol je na rubové straně mapy.
Měřte si čas, vybíhejte minimálně v pětiminutových odstupech, abyste se snadno nedoběhli.
Každá kontrola má svůj dvoumístný číselný kód – při závodě jej každý „závodník” opíše do příslušného 
pole na rubové straně mapy (pro kontrolu, jestli tam „závodník” opravdu byl).
Po startu si mapu nejprve zorientujte, modré čáry jsou vedeny sevorojižně. Pokud máte kompas nebo 
buzolu, spojnice bude rovnoběžně se střelkou. Nemáte-li buzolu, zorientujte si mapu podle jasných bodů 
– recepce, parkoviště, vodní hladina Kristýny.
Měřítko mapy je 1:5000, to znamená 1 cm v mapě je 50 metrů v terénu. Ekvidistance znamená výškový 
rozdíl mezi jednotlivými vrstevnicemi (hnědými čarami v mapě).
Výběr významu značek pro orientační běh naleznete na mapě! Značky pro OB platí stejné po celém světě!

Snadno dostupné kontroly (s kočárkem, na kole nebo s dětmi) se nacházejí do 5 m od cesty:
   (dá se absolvovat po cestě)   

Lehčí trasy:    (1.125 m) 
(2.050 m) 
(2.100 m) 

Těžká:             (3.825 m)
                         (Délky tratí jsou počítány vzdušnou čarou, ve skutečnosti je delší!!)

start –1 – 5 – 6 –7 –12 – 19 – 20

start – 27 –14 – 13 – 1 – 30 – 26 – cíl 
                         start – 27 – 14 –13 –12 – 9 – 6 –10 –1 – 30 – cíl 
                         start – 17 – 16 – 18 – 19 –20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – cíl

 start – 10 – 9 – 5 – 4 –3 – 2 –11 –13 – 14 – 28 – 26 – 19 –21 – 22 –15 – cíl 

Na Kristýně se běžel
první závod v roce 2009

www.zacitorientak.cz   www.orientacnibeh.cz

Ukázka pevných kontrol v terénu

QR kód - mapa

orientační běh – pohodový sport pro pohodové lidi

orientační běh – pohodový sport pro pohodové lidi www.zacitorientak.cz   www.orientacnibeh.cz

DŮL KRISTÝNA
1 : 5000                 2 m

LEGENDA ZNAČEK OB / výběr

měřítko ekvidistance

První  těžební  pokusy  probíhaly v těchto místech již v roce 1788
na příkaz majitele grabštejnského panství Kristiána Filipa, hrabě-
te  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 – pro- 
bíhala  klasickým  způsobem  v šachtách  a štolách jen pomocí 
krumpáčů a lopat. Od roku 1950 byla zahájena lomová povrcho-
vá  těžba  s  využitím bagrů, vozíků tažených lokomotivami a ná-
kladních aut.
Vytěžené uhlí bylo dováženo jako palivo např. do elektráren v An-
dělské Hoře u Chrastavy,  do vzdálených 0patovic, Mělníka i dale-
kého Hodonína. V roce 1930 dosahovala těžba 260 000 q uhlí.
Důl trápila po celou dobu voda prosakující z řeky Nisy, kterou muse-
li havíři nepřetržitě odčerpávat. Rok 1972 znamenal definitivní ukon-
čení 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 vyhle-
dávaným 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 re-
publiky, Německa a Polska) a Lužických i Žitavských hor.
A vyžití?  Koupání  a  vodní  sporty, rybaření,  turistika, cykloturistika, in-liny, orien-
tačního běh a samozřejmě odpočinek. 

Evidenční číslo          21/L/014/P  
Mapové podklady     ortofoto, DMR 5G
Mapoval a kreslil      Radek Novotný
                                   11/2020, 4/2021
Tisk                            Tiskárna RECo design s.r.o.
Design                       Ivan Vydra, OK Chrastava
Vydal                          Český svaz orientačních sportů
Správce mapy           OK Chrastava, http://web.okcha.net/
                                   okcha@seznam.cz
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HISTORIE DOLU CHRISTIAN (Kristýna)
Mistrovství  světa  v  orientačním  běhu 
je největší  sportovní akcí  v  roce 2021

 v Libereckém kraji a největší akcí své-
ho  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 Koko-

kořínsku. Na účastníky i di-

váky čeká sedm závodů,

z toho pět finálových

bojů  o  medaile. 

Vše bude přenášet

kanál ČT sport. 

. 

Více  informací

www.woc2021.cz

krmelec, posed
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