


1. Cedule   Pašerácká stezka - 1. Pašeráci v Krkonoších

Pašeráci neodmyslitelně patří k historii Krkonoš. Pašování zboží se v Krkonoších rozšířilo po slezských válkách za vlády Marie Terezie ve 2.pol. 18. století. V této 
době vznikly po odtržení Slezska velké hospodářské disproporce mezi oběma stranami Krkonoš. Tyto hospodářské rozdíly mnohem rychleji než vlády řešili 
mazaní a podnikaví horalé. Přes horské hřebeny přenášeli sůl, látky, železné zboží, později cukerín, tabákové výrobky a alkohol, jak to právě bylo zapotřebí. Při 
svých nelegálních obchodních cestách využívali dokonalé znalosti hor a znalosti nástrah horské přírody. Z některých pramenů se dozvídáme, že v 2.polovině 19. 
století si pašováním přivydělával na živobytí téměř každý druhý horal. Později se však pašování stalo díky náročným horským podmínkám a také díky zvýšené 
ostraze hranic výsadou fyzicky a obchodně zdatných jedinců. Mezi nimi vynikal také majitel boudy Körbrovka (dnes Světlanka) z Horní Rokytnice, který také 
někdy býval označován za „krále pašeráků". A že se pašeráctví vyplácelo? Například cukr, jehož úřední cena byla u nás 6 korun, se za hranice prodával po 
necelých 2 korunách. Körber ho přenášel zpátky a prodával po 4 korunách.

+ dobová fotografie horalů - Archiv M. Kubáta, dobová fotografie Boudy Körbrovky

2. Cedule   Pašerácká stezka - 2. Pašeráci v legendách a mýtech

Pašeráci byli mezi obyčejnými lidmi z hor velice oblíbení. Na svých cestách často využívali pohostinnosti horalů a někdy u nich i přespávali. Od pašeráků se vždy 
dalo lacino nakoupit různé zboží a za nocleh a večeři vždy také štědře zaplatili. Navíc se v pašeráctví kromě zisku skrývala také určitá dávka tajemna, rizika a 
dobrodružství a velká dávka revolty proti vrchnosti. Pašeráci často vyprávěli o tom jak se v horách museli skrývat a prchat před ozbrojenými strážci hranic, kterým 
se  nejdříve  říkalo  „strnadi",  to  podle  zelených  uniforem,  později  „krancáci"  (z  německého  Gränzjäger  nebo  „auseři"  (z  německého  Aufseher),  později  za 
předmnichovské republiky to byli „financi". Z většiny těchto střetnutí se zákonem vycházeli pašeráci vítězně. Až na některé výjimky, kdy byli pašeráci dopadeni a 
odsouzeni - většinou k pokutě a propadnutí zboží, se pašerákům před jejich pronásledovateli v horách zmizet. Zákon pašeráky stíhal, ale lid v nich viděl své 
dobrodince a hrdiny. O pašerácích se začali šířit různé historky a legendy a mnozí pašeráci, mezi nimi i Körber z Horní Rokytnice, se stali slavnými.

+ fotografie Pašeráků - lyžníků, + financů - četníků

3. Cedule  Pašerácká stezka - 3. Krkonošští pašeráci v literatuře a filmu

Historky o pašerácích se šířili v lidovém vyprávění a později se stali také vděčným tématem krátkých povídek a jiných literárních děl. Podkrkonošský spisovatel 
Josef Šír (1859-1920), rodák z Horní Branné u Jilemnice, oslavil pašeráctví ve své povídce s výmluvným názvem „Pašerák" Pašeráci se také objevují v opeře 
slavného Bedřicha Smetany. Skutečnou „poctou" krkonošským pašerákům je pak film z roku 1981 s názvem „Krakonoš a lyžníci". Tento příběh z počátku 
20.století se odehrává na zasněžených krkonošských svazích, kde strážci hranic - financové marně honí v hlubokém sněhu proslulého pašeráka, který jim na lyžích, 
zcela novém vynálezu přivezeném z Norska, hravě uniká. Film byl z části natáčen přímo v Rokytnici nad Jizerou a je možné že předlohou onoho proslulého 
pašeráka mohl být právě „Král pašeráků" Körber z Horní Rokytnice.

+ fotografie z filmu, případně fotografie vydání knihy povídek „Pašerák"

 

 



4. Cedule    Pašerácká stezka - 4. Pašeráci a současnost

Pašeráci a pašování jsou spjatí nejen s historií Krkonoš a Rokytnice nad Jizerou, ale s jejich současností. Tím spojovacím článkem je tradiční „Sjezd pašeráků", 
který se v Rokytnici nad Jizerou koná vždy v době masopustu (polovina měsíce února) již po celá desetiletí. V den sjezdu pašeráků můžete po setmění spatřit jak 
desítky pašeráků se zapálenými pochodněmi sjíždějí z okolních vrcholků do údolí. Oblečeni jsou do starých pletených svetrů a dlouhých kabátů, tvář zarostlou 
vousem, který je chrání před rozmary zdejší zimy, na zádech batohy, pytle nebo proutěné nůše napěchované pašovaným zbožím (kontrabandem) a v zádech 
četníky, kteří se je snaží polapit. Sjezd pašeráků se koná každoročně v lyžařském areálu na Studenově a určitě stojí zato jej shlédnout.

• fotografie ze Sjezdu pašeráků

Poznámka:

Text je v rámci možností sestaven tak, aby pašeráckou stezku bylo možné absolvovat jak od začátku tak od konce. Na začátku a na konci stezky budou menší 
informační cedulky – sloupky informující o pašerácké stezce (směr, délka, převýšení atd.)


