
Chata Prašivá 
Založena roku 1921 

 
Vzkříšení beskydského unikátu…  



Zajímavosti a Historie chaty Prašivá 

1640 – výstavba kostelíka sv. Antonína na Prašivé 
1921 – výstavba chaty Prašivá pomocí dobrovolníků 
2015-2016 – rozsáhlá oprava chaty za podpory  

  dobrovolníků z klubu přátel chaty Prašivá 



 

Zajímavosti a Historie chaty Prašivá 

Chata Prašivá před válkou 

Zahájení výstavby chaty 1921 



 

Převzetí chaty – únor 2015 

Na začátku února 2015 získávají do správy chatu Prašivá noví 

chataři Martin Stiller a Michal Hase. Protože je chata ve velmi 

neudržovaném stavu a její technický stav je žalostný, rozhodují 

se spolu s majiteli, KČT oblast Moravskoslezská, k uzavření chaty 

a zahájení rozsáhlých oprav. 

Zpočátku je dobrovolnický team na opravu chaty 4-členný a to 

ve složení Olda Žurek, Martin Jaterka, Michal Hase a Martin 

Stiller. Protože se tato ojedinělá myšlenka velmi rychle šíří 

veřejností, po 3 týdnech oprav už čítá dobrovolnický team 20 

lidí. Po 11 měsících již neuvěřitelných 111 nadšenců a tahle 

parta, zachraňující tento beskydský skvost, se stále rozrůstá. 

Přidáte se i Vy? 

 



Dobrá parta je základem pro úspěch projektu 

 



Hodně jedinců spolu dokáže i velké věci… 



Bez pevné vůle a nadšení by nebylo nic… 



že 

 

Převzetí chaty – únor 2015 

Seznam nalezených závad 

- Kotel ve sklepě roky neservisovaný a neudržovaný, denně z něj 

vytékalo 10-15 litrů vody. Pro nefunkčnost je nepoužitelný. 

- Střecha chaty místy výrazně zrezivělá 

- Neudržované historické obložení Bezručovy místnosti 

- Nevyhovující stav kuchyně hygienickým normám 

- Několik poškozených kuchyňských spotřebičů 

- V podstatě všechna okna v chatě v neutěšeném stavu 

- Většina radiátorů byla rezatých a velmi špinavých 

- Obklad výčepu zvlhlý a prolezlý plísní 

- Obvodová stěna za výčepem komplet prohnilá 

- Poničené zámky a kliky v podstatě na všech dveřích v celém 

objektu, včetně špatného stavu samotných dveří… 

 



 

Převzetí chaty – únor 2015– stav kuchyně 



h 

 

PŘevzetí chaty – únor 2015 – stav pokojů 



 

Nečekané nálezy… 
…aneb s čím se nepočítalo. Prohnilé stěny výčepu. 



 

Nečekané nálezy… 
…aneb s čím se nepočítalo. Nefunkční kotel… . 



h 

 

Rekonstrukce Bezručovy jizby – 300 hodin dřiny 



h 

 

Oprava střechy a rozhledny 



h 

 

 Výměna oken – aktuálně již 25 jich je nových! 
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Proměna kuchyně 



 

Prašivá myslí ekologicky …  



Prašivou už navštívili tito (cyklo) dobrodruzi … 

David Brandenberger (Švýcarsko) Honza Vlasák (ČR) Marc Laubel (Francie) 

Marta&Koko(Španělsko) Nicolai Bangsgaard (Dánsko) 

a mnozí  
další… 



Prašivou už navštívili tyto osobnosti… 

Lašský král 

Karel Loprais (ČR) Libor Uher(ČR) 

a mnozí  
další… 



 

Co máme dnes již hotovo? 
 

Po cca 5000 hodinách dobrovolnických prací, můžeme hrdě prohlásit, 

že máme hotovo následující: 

• Vyměněno 25 oken 

• Kompletně nová kuchyně, sklad, chodby a výčep 

• 1/3 střechy natřena a 2/3 rozhledny opravené 

• Obroušené a natřené všechny zrezivělé radiátory, 

zárubně a dveře v celém objektu chaty 

• Opravena chodba v 1.patře včetně pokojů 

• Oprava ležaté kanalizace a ČOV 

• Revitalizován stávající zdroj vody 

• Vyměněn zcela nový kotel 
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 Prašivá dnes … po 1 roce rekonstrukcí 



h 
 Prašivá dnes … po 1 roce rekonstrukcí  Prašivá dnes … po 1 roce rekonstrukcí 



 

Co nás čeká v dalším roce… a dalších letech…  

 

- Výměna dalších oken (hlavně Valečkův sál a velký sklad) 

- Dokončení opravy rozhledny a její zpřístupnění veřejnosti 

- Přibetonování kamenných základů chaty 

- Úprava hlavního vchodu včetně nových dveří 

- Oprava chodby v 2.patře včetně pokojů 

- Zateplení chaty včetně nového dřevěného šindele 

- Rekonstrukce banketky/bývalého skladu 

- Obnova dětského hřiště 

- Zkulturnění zahrady včetně oplocení  

- Vybudování nové zastřešené stylové dřevěné terasy 

- Nový hlubinný vrt pro pitnou vodu 

 

 



 

Naše vize do budoucnosti ? 

V roce 2021 bude chata Prašivá slavit 100 let … 

 a do té doby bychom chtěli mít celou chatu 

kompletně opravenou… tím je myšleno zateplení 

celého objektu včetně opláštění novým šindelem. 

Interiér pokojíků chceme taktéž zkrášlit a to ve stylu 

alpských horských chat…jednoduše řečeno, abychom 

se nemuseli stydět za to, kde pracujeme, kam naše 

hosty ubytováváme a abychom se my i oni cítili v 

chatě spokojeně… tož to jest náš cíl … . 



 

www.facebook.com/chataprasiva 
www.chataprasiva.cz 

Klub českých turistů a Klub přátel chaty Prašivá 
Martin stiller  Michal Hase 

 +420 604 618 400 +420 775 106 711 

DĚKUJEME ZA POZORNOST A PŘÍPADNOU PODPORU. 


