PRAŠIVÁ
Turistická chata Prašivá s vyhlídkovou nástavbou na vrcholu Malé Prašivé (706 m) v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd, v katastru obce Vyšní Lhoty.
Vrch získal své jméno snad v dobách pohanských, kdy zde byli izolováni lidé postižení prašivinou či svrabem.
O vznik chaty se zasloužila Pobeskydská jednota slezská se sídlem ve Frýdku. Nejdříve na Prašivé v roce 1899 zakoupila pozemky a hodlala zde vystavět pro turisty
dřevěný srub. Až v roce 1913 vypracovala za tímto účelem rozpočet i plán, ale vše zhatila první světová válka. Původní myšlenka byla nakonec zrealizována až v poválečné éře a to v podobě honosnější chaty s restaurací, ubytovnou v prvním patře a vysokou střešní nástavbou sloužící jako rozhledna. Přípravné práce začaly
na konci roku 1920, přičemž samotná výstavba byla zahájena v dubnu 1921 pod vedením stavitele Ludvíka Jaroše z Frýdku. Náklady dosáhly výše 273 tisíc Kčs.
Částkou 5 tis. korun tehdy přispěl i prezident T. G. Masaryk jako člen Pohorské jednoty Radhošť. Další významnou osobou byl nadšený turista František Olšák,
budovatel příjezdové cesty. Portréty těchto záslužných mužů visí společně s obrázkem Petra Bezruče v návštěvní místnosti restaurace. Slavnostní otevření chaty
se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti již 2. října 1921.
Během druhé světové války zde sídlila německá vojenská jednotka. Do roku 1948, než byla chata na Prašivé znárodněna, se o objekt staral KČT (ve 20. letech se
spojil s Pobeskydskou jednotou slezskou).
Po roce 1989 byla chata po vleklých soudních sporech navrácena KČT Frýdek-Místek. Svému účelu slouží dodnes a na přelomu tisíciletí prodělala částečné opravy.
Bohužel, provozovatel rozhlednu v roce 2000 uzavřel z důvodu špatného technického stavu a možnosti narušení soukromí ubytovaných hostů. Navíc případný výhled je značně omezen okolní vzrostlou vegetací. V roce 2003 chtěl
nedaleko chaty nechat vystavět Český telekomunikační úřad monitorovací
věž, která by byla zároveň rozhlednou. Jednání však ztroskotala na nesouhlasu
ochránců přírody.
V roce 2012 zahájil KČT rekonstrukci chaty Na Prašivé, bylo opraveno sanitární zařízení a zajištěn bezbariérový přístup. Má to být jen začátek plánovaných oprav,
v dalších letech KČT plánuje např. opravu schodiště, oken, topení, střechy a opravu
vyhlídkové věže.
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