Historie chaty Dr. Hrstky

V roce 1925 slavil štramberský odbor KČT 30 let své činnosti. U této příležitosti členové odboru
zprovoznili 2 budovy – restaurovanou útulnu „Jaroňkovu" pod Trúbou (dříve „U Mědínků") a
nově postavenou „Chatu Rašínovu" (dnes „Chata Dr. Hrstky").

Se stavbou Rašínovky bylo započato v prvních jarních dnech 1925 podle plánů arch. Frant.
Grossmana a dne 1. srpna 1925 odevzdal stavitel J. Gregor ze Zubřího odboru a turistické
veřejnosti chatu k užívání. V chatě byly v přízemí upraveny dvě společné noclehárny se 14
lůžky – 10 pro pány, 4 pro dámy. V prvním patře, k němuž byl přístup po valašské verandě, se
nacházely 4 pokoje o 12 lůžkách. Chodba byla vyzdobena zvětšenými fotografiemi typických
štramberských uliček. Lesík před chatou poskytl turistům příjemný chládek. Okolí Rašínovy
chaty bylo dodatečně (1928) vkusnou úpravou hradebního zdiva doplněno na nádvoří,
umožňující pobyt sportovců (motocyklistů i automobilistů).

Někdy po II. světové válce pak byla „Rašínova chata" přejmenována na „Chatu Dr. Hrstky".
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Při kopání základů pro chatu byla objevena jeskyně, jejíhož dna dosaženo bylo v hloubce 60 m
(tedy asi niveau štramberského náměstí). Jeskyně byla nazvána „ Slojí Slámovou " po bývalém
pracovníku slezském a spisovateli románů „U Trúby štramberské", „Rytíř Kobylka" aj. V nové
chatě pak byla reservována místnost, kde by se případně mohl při lepších finančních poměrech
odboru vytvořit přístup do objevené jeskyně.

Dodejme ještě, že budova téměř kopíruje původní umístění tzv. dolního hradního paláce, z
něhož vedl padací most do druhé z budov pod Trúbou (horní palác), který stál zhruba v místech
dnešní Jaroňkovy útulny.
Zdroj: Josef Adamec

V roce 2009 správu chaty převzalo Valašské království a zrekonstruovalo interiér chaty do zcela
nové podoby jakou znáte dnes. Chata, jak jste ji mohli znát – uvnitř fialová, s koberci na podlaze
i na stolech a interiérem, ve kterém by se naši bývalí soudruzi cítili jako doma – už je minulostí.
Ale koukněte na fotky jen tak pro připomínku :-)
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