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„Oslavy 100 let  
chaty Prašivá“

Protože naši předkové chatu sta-
věli půl roku, rozhodl se Klub českých 
turistů spolu s chataři, uspořádat osla-
vy formou půlroční „šňůry“ kulturních 
a sportovních akcí s benefičním cha-
rakterem, kdy veškerý výtěžek z dob-
rovolného vstupného byl věnován na 
obnovu chaty. 

Konaly se tak cestovatelské besedy, 
hrálo se divadlo, podařilo se uspořádat 
velké setkání pěších a cykloturistů, na 
Prašivé se také potkali čtenáři a dopiso-
vatelé časopisu Turista, pokřtěna byla 
kniha o Prašivé, posvěceny byly dřevo-
řezby reliéfů Svatých, uspořádán byl 
Lašský den a zrealizováno bylo u chaty 
i zimní táboření.

Asi největším překvapením oslav 
100 let chaty byl pro všechny přítom-
né dar chatařů Stellky, Renči a Martina 
Stillerových, kteří chatě k tomuto velké-
mu jubileu věnovali 100 000,-Kč.

Popřejme společně chatě vše nej, 
minimálně do další stovky!

chata Prašivá  
smÝšlí eKOlOGicKy

Horská chata Prašivá, která letos 
oslavila jubilejních 100 let, patří beze-
sporu v posledních 6 letech mezi nejoblí-
benější a nejvyhledávanější horské cha-
ty v Beskydech. Chatařský team v čele 
s Martinem Stillerem si již při nástupu 
na chatu v roce 2015 dal cíl, pokusit se 
na Prašivé implementovat nabyté zku-
šenosti z alpských horských chat, kde 
Martin v minulosti opakovaně působil. 
A jedním z hlavních pilířů, o co se “Pra-
šiváci” snaží, je k přírodě šetrný provoz 
chaty a tak činí tyto kroky:

• pečlivě je tříděn odpad (papír, sklo, 
plasty atd.) nejen z provozu, ale 
motivována je k tomu i příchozí 
turistická veřejnost

• kotel na tuhá paliva byl nahrazen 
tepelným čerpadlem a tak již ne-
dochází k zamořování horského 
vzduchu exhalacemi

• v restauraci nedostanete žádná sma-
žená jídla (ani hranolky) = není tedy 
produkován žádný přepálený olej

• pokrmy a nápoje nedostanete ni-
kdy do jednorázového nádobí

• cukr do kávy či čaje najdete v cuk-
řenkách, ne v jednorázových sáčcích

• chata disponuje venkovními ekolo-
gickými Wc s využitím i dešťové vody

• většina personálu chaty chodí do 
práce pěšky nebo jezdí na kole

• chataři s dalšími nadšenci pravi-
delně uklízí od odpadků okolní pěší 
trasy i v přilehlých obcích vyšní 

lhoty, raškovice, Pražmo, dobra-
tice a Komorní lhotka

Team chaty Prašivá si je vědom, že 
sám tímto planetu nezachrání, ale díky 
těmto krůčkům může klidně a s čistým 
svědomím usínat, že pro ochranu naší 
společné přírody něco učinil. A je skvě-
lé, že jde takto příkladem nejen dalším 
horským chatám, ale i široké veřejnosti. 
Ne nadarmo si Prašivá proto vysloužila 
v mediích označení “chata s nejekolo-
gičtějším provozem v republice”.

Dalším krokem v ekosmýšlení je již 
na rok 2022 připravovaná realizace nové, 
supermoderní čističky odpadních vod.

Popřejme tedy chatě Prašivá to 
nejlepší do minimálně další stovky.

Více informací na: www.ChataPrasiva.cz
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