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Členové ČKS SKI Jilemnice opravili mohylu.

Dne 24. 3. 2013 uplyne již 100 let od doby, kdy proběhl v okolí Labské boudy a Zlatého návrší
závod v běhu na lyžích na 50 km, při kterém zahynuli dva lyžaři. Závodník Mistr Bohumil Hanč a
jeho kamarád Václav Vrbata, který mu chtěl pomoci. Místo pro velkou Mohylu byla nalezeno
nedaleko místa kde Emerich Rath našel Bohumila Hanče a kde Václav Vrbata zmrzl.

Na památku této tragické události byla postavena a v roce 1925 odhalena mohyla. Byla
postavena díky veřejné sbírce a s přispěním lyžařských klubů ČKS SKI Jilemnice a ČSK
Hradec Králové. Za války však byla poškozena a v roce 1947 opět opravena do dnešní podoby.

V letošním roce se lyžaři ČKS SKI JIlemnice pod vedením Vlastimila Mendřického rozhodli
mohylu, poškozenou dlouhodobým působením přírodních vlivů, znovu opravit. Nejprve byla
svolána společná schůzka členů ČKS SKI Jilemnice, správy KRNAP a odborné firmy Kampa
Jilemnice přímo u mohyly, kde byl dohodnut postup a rozsah prací.

Od té doby tam bylo odpracováno okolo 200 brigádnických hodin. Nejprve byly odstraněny
všechny uvolněné části betonu a kamenů a vše řádně vyčištěno. Při důkladné prohlídce se
zjistilo, že mohyla je v zadní části prasklá a je třeba ji vyztužit. Proto byly vyrobeny kovové prvky
na zpevnění tak, aby je bylo možné znovu začistit a zabudovat mezi kameny. Následně bylo
vše dobetováno a vyspárováno. Na závěr byl urovnán i chodníček okolo mohyly, aby po letech
eroze a působení vlivu počasí bylo vše v důstojném stavu a pořádku. Nyní nás ještě čeká natřít
impregnací všechny betonové části a závěrečné začišťovací práce. Konečnou úpravu okolo
mohyly dokončí snad ještě před zimou firma Kampa z Jilemnice, díky vřelému vztahu ke sportu
a lyžování.
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