
Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, p.o.  

Charakteristika zařízení: 

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš je příspěvková organizace, která slučuje činnost 

knihovny, činnost muzea a činnost turistického informačního centra. V této podobě pracuje od 

1. 1. 2013. 

 

KNIHOVNA AŠ  

adresa: Hlavní 239/23, 352 01 Aš  

telefon: 354 525 426; 354 525 264  

http://www.knihovna-as.cz/                        

 

Uživatelé knihovny dostali k dispozici 584 m2 půjčoven, ve kterých si mohli vybírat z 30 000 

knihovních jednotek ve volném výběru. Budova je bezbariérová, do vyšších pater je možné 

vyjet výtahem. Součástí budovy je konferenční místnost, ve které lze pořádat besedy, 

přednášky, školení a další podobné akce.  

Běžnou součástí práce knihovny je kulturně-výchovná činnost. Během roku se v budově 

uspořádalo 77 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo 1.461 

návštěvníků.  

Oddělení pro děti se těší velké oblibě jak u nejmenších „ čtenářů“ z řad předškolních dětí a 

jejich rodičů, tak u dětí navštěvujících základní školy a studentů gymnázia. Děti zde nalézají 

zázemí jak pro čtenářské aktivity, tak pro relaxaci či hraní deskových her. Mají k dispozici 

čtyři počítače připojené k internetu, z nichž jeden disponuje zařízením pro virtuální realitu. 

Knihovnice pro ně přichystala 

povídání, vyprávění, besedy a 

ruční dílny. Během roku bylo 

pro děti uskutečněno 44 besed a 

akcí zaměřených na tvořivost. 

V březnu a říjnu byli žáci 

druhých tříd ZŠ pasováni na 

čtenáře a v prosinci proběhlo 

„Předvánoční čtení“ ve 

spolupráci s gymnáziem Aš.  



Veškeré aktivity pořádané oddělením pro děti navštívilo 1015 dětí. Celkem oddělení v tomto 

období navštívilo 6834 návštěvníků, z nichž se 793 zaregistrovalo. Vypůjčili si 25 178 knih, 

časopisů, CD nosičů, zvukových knih a deskových her.  

 Oddělení pro dospělé čtenáře naleznou uživatelé v 1. patře budovy a jeho součástí je i 

stavebně oddělená studovna. V oddělení se nachází dva počítače pro veřejnost připojené na 

internet a multifunkční tiskárna. Studovnu pro práci na počítači navštívilo 1382 návštěvníků a 

114 těch, kteří chodili pravidelně. Návštěvníci, kteří si s prací na počítači, skenováním či s 

tiskem sami neporadí, mohou požádat o pomoc knihovnici. Vzhledem k tomu, že celé 

oddělení je pokryto signálem wi-fi, lze se připojit i z vlastního mobilu či notebooku. Oddělení 

pro dospělé čtenáře navštívilo v roce 2019 10257 návštěvníků, zaregistrovalo se 856 čtenářů, 

kteří si odnesli 60376 knihovních jednotek. Kromě knih i časopisy a noviny, CD, mapy, 

elektronické dokumenty, audioknihy, deskové, karetní, strategické, postřehové a logické 

společenské hry. Na přání čtenářů jsme vyřídili 291 rezervací. Uživatelům knihovny, kteří již 

z důvodu stáří či nemoci nemohou knihovnu navštěvovat a nemají nikoho, kdo by jim knihy 

přinesl, donášíme knihy sami. Pokud čtenář nenalezne hledaný dokument v našem knihovním 

fondu, objednáváme z jiných knihoven službou MVS. Kladně jsme vyřídili 35 požadavků 

z českých knihoven. Pokud bychom hledali věkově nejpočetnější skupinu registrovaných 

čtenářů, je to věková skupina 20 – 29 let a v rozdělení muži x ženy je poměr 42% : 58%. 

Kromě fyzických návštěvníků, registrujeme i návštěvníky on-line služeb. Těch bylo v roce 

2019 5429. Toto oddělení bylo otevřeno 5 dní v týdnu, celkem 37,5 hodin týdně.   

S kulturně-výchovnou činností se nezapomnělo ani na dospělé návštěvníky i pro ně 

knihovnice připravily velmi zajímavé akce: Výjimečným dnem bylo 10.10.2019. Po dvou 

letech od objednání jsme se dočkali 

setkání se spisovatelem a historikem 

Vlastimilem Vondruškou, talk-show s 

historickými fakty, jím prošpikovanými 

spoustou vtipných příběhů. 

Slunovrat byl letos v oranžové, navíc 

doplněn o muzikoterapii a dílnu 

slunečních znamení. Dramaticky 

zpracovaná přednáška Daniela 

Švece „RAF Českoslovenští 

letci“ přilákala především muže, beseda 

Sebeláska jako základ duševního zdraví Ludmily Křivancové, jejíž součástí bylo i 

pravidelné ocenění čtenářů roku (letos Mistr četby). Líbily se i přednášky paní Jaroslavy 



Kopecké Život podle feng shui, Astrologie a co vše lze z ní vyčíst. 

 

I v roce 2019 pokračoval velký zájem o výtvarné dílny. Pod vedením lektorky Jarky Týmové 

si zájemci mohli vyzkoušet svoji zručnost například při pískování mandal, pletení košíku z 

pedigu. Oblibě se těšily výstavky děl regionálních umělců – kombinované techniky Jaroslavy 

Obermaierové, fotografii volně žijících zvířat trpělivého pozorovatele pana Pavla Černého, 

nebo třeba výstava obrazů neuvěřitelně realistické malby Renáty 

Čelikovské.

 

Další, pro návštěvníky ne tak viditelnou, částí knihovny je oddělení knihovních fondů a 

akvizice. Toto oddělení v roce 2019 zapsalo do fondu knihovny 1526 nových knihovních 

jednotek, 21 audioknih, 8 společenských her a z důvodu opotřebovanosti, případně placené 

ztráty odepsalo 674 knihovních jednotek. Knihy byly katalogizovány dle pravidel RDA ve 

formátu MARC21. Knihovna spolupracovala na vytváření Souborného katalogu ČR s NK 

ČR.  

 



MUZEUM AŠ 

adresa:  Mikulášská 3, 352 01 Aš 

tel:   (+420) 354 525 195 

http:   www.muzeum-as.cz 

 

 Město Aš poskytuje národopisnému a textilnímu muzeu výstavní a depozitní prostory ve 

vícero budovách. Hlavní budova muzea se nachází v Mikulášské ulici (čp. 3), kde se kromě prostor 

pro textilní expozici a krátkodobé výstavy nalézá i většina depozitářů. K budově náleží i rozsáhlé 

zahrady. Historii města Aše prezentuje muzeum v prostorách 1. patra budovy čp. 635 na Poštovním 

náměstí (bývalá městská knihovna a hasičská zbrojnice). Obě muzea lze (mimo pondělí a dobu 

vánočních svátků) navštívit každý den v týdnu.  

 Co se výstavní činnosti týče, připravilo/pomáhalo připravit muzeum v průběhu roku 2019 osm 

krátkodobých výstav, které byly k vidění jak v prostorách Muzea Ašska (Proměny Karlovarského 

kraje za posledních 100 let), tak ve výstavním prostoru v Mikulášské ulici (zde tedy zbylých sedm).  

 Dvě výstavy připravily kurátorky muzea. V červenci, srpnu a září mohli návštěvníci shlédnout 

výstavu s názvem „Ašská totalitní móda“, kterou připravila Monika Hlaváčková. Díky desítkám 

nejrůznějších oděvů jsme zavzpomínali na dobu nedávno minulou a připomněli si mj.  „tesilové 

peklo“, tosťácké tepláky a dámské domácí komplety nebo fakt, že dost věcí (od povlaku na polštář po 

svatební šaty) si musela být schopna ušít, potažmo uplést nebo uháčkovat, snad každá žena. K výstavě 

proběhlo 6 komentovaných prohlídek pro ašské školy a školky. Návštěvnost výstavy zvýšil dozajista i 

rozhovor, který kurátorka poskytla deníku Blesk pro ženy. Třicet let od sametové revoluce jsme si 

připomněli v listopadu a prosinci díky výstavě „Ašská vzpomínka na rok '89“. Autorka výstavy, 

Mgr. Jana Kočišová, doplnila vernisáž o přednášku, která přiblížila dění v tomto roce v Aši. 

 Dalším pěti výstavám propůjčilo muzeum výstavní prostory. Na počátku roku představil svou 

malířskou tvorbu Pavel Staněk výstavou s názvem „Atavismy aneb Evropu zpět vlkům a 

medvědům“. Následovala výstava Kateřiny Piňosové „Les ve mně“. Od konce dubna do poloviny 

června si mohli návštěvníci muzea prohlédnou putovní výstavu „Návraty volyňských Čechů – 150 

let historie (1868 – 2018)“. V rámci vernisáže přednášela Mgr. Dagmar Martinková, předsedkyně 

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Od poloviny října vystavoval ve výstavní síni muzea 

Leonidas Kryvošej. Výstava nesla název „SNP … Struktury Nitě Provazy“. Závěr roku patřil 

fotografické výstavě Jaroslava Staňka „Hovořit s krajinou a jejími obývákovníky“.  

 Výstavní činnost není ale jediná náplň muzejní práce. Kurátorky a další zaměstnanci muzea 

připravili pro Ašáky i další akce. Poslední sobota před velikonočními svátky patřila již tradičně 

workshopu, kde si mohli příchozí za pomoci p. Roberta Popelky uplést pomlázku, za pomoci paní 

Hannsmannové ozdobit vyfouklá vajíčka voskem nebo po názorné ukázce ašských paličkářek  



vyzkoušet na vlastní „oči a kůži“, jak se paličkuje krajka. Velikonoční zvyky zprostředkovala formou 

přednášky p. Hlaváčková žákům ZŠ a Praktické školy v Aši. Pro žáky a žačky téže školy připravila 

Mgr. Kočišová v květnu přednášku s fotografiemi ašských ulic. V květnu navštívily muzeum i děti MŠ 

G. Geipelova, které zde absolvovaly tříhodinový program v rámci projektu „Šablony“ a koncem 

měsíce května děti z MŠ Mokřiny. Ty si vyzkoušely šablonový tisk. V červnu přišly do muzea tkát 

děti z MŠ Okružní. 

 Muzeum se v červnu zapojilo do celorepublikové akce „Festival muzejních nocí 2019“. Celý 

podvečer a večer jsme se učili česat vlnu, lámat a česat len, příst, tkát, plést, háčkovat, paličkovat, prát 

na valše, mandlovat prádlo a nebo vyrábět ruční papír. V červnu proběhla i přednáška tajemníka 

SPVKK Jiřího Poora, který nás seznámil s evangelickým kostelem sv. Martina v Hranicích. Do 

Aše zavítalo i několik organizovaných výprav, pro které kurátorky připravily komentované prohlídky 

jak muzea, tak města (např. prohlídka města pro rodáky z Vernéřova, kteří byli pro r. 1945 vysídleni 

do bavorského městečka Marktbreit am Main).  

 Tradičně velkou akcí, kterou Muzeum pravidelně pořádá, byla konference Společnosti pro 

výzkum kamenných křížů (říjen). Příspěvky z konference byly publikovány ve Sborníků SPVKK 

2019.  

 V průběhu roku proběhlo v muzeu i šest čajových degustací. Ty si pro nás připravil Ing. 

Zdeněk Nepustil.  

 Mgr. Kočišová během roku připravovala obrazové a textové podklady pro česko-německý  

projekt Kulturní cesta fojtů, v jehož rámci Město Aš v roce 2020 představí virtuální podobu 

Goethova náměstí okolo roku 1900 a 1932. Dále začala Mgr. Kočišová připravovat podklady pro další 

česko-německý projekt „KAPLAN/ka – Společná historie Aše a Selbu v časové ose“, který se bude 

realizovat v letech 2020 a 2021. V rámci obou projektů proběhlo i několik jednání s německými 

partnery. V rámci dalšího česko – německého projektu „Setkávání a výstavy – projekt spolupráce 

muzeí Mylau a Aš“ jsme měli milou povinnost přivítat žáky a žačky gymnázia Futura Vogtland v Aši 

a následně jim návštěvu společně se žáky a žačkami ZŠ Hlávkoa v Mylau oplatit (listopad). Dalším 

připravovaným projektem, kterého se KMaIC Aš, p.o. účastní je projekt „Evropa - velmi blízko / 

Europa - ganz nah“. Ašská muzea prezentovala Mgr. Kočišová na konferenci s názvem „Get-

Together – deutsche und tschechische Museen im Austausch“ v bavorském Hofu (březen).  

 Mnoho akcí se koná v přednáškovém sále/obřadní místnosti v Muzeu Ašska. 

Nejreprezentativnější počin roku se odehrál 20. března, kdy přednáškový sál hostil prezidenta 

republiky Miloše Zemana a hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou. Další 

zajímavá osobnost, která v sále přednášela, byl Miroslav Vondruška – jeden z nejplodnějších autorů 

dnešní české literární scény. Zajímavou přednášku přednesl i „mokřiňák“ pan Bohuslav Karban o   

„Cestě do Kostariky“. V sále dále proběhlo 43 svateb (a 5 dalších v muzejních zahradách), troje vítání 

občánků, předávání maturitního vysvědčení absolventům a absolventkám ašského gymnázia, 

předávání vysvědčení žákům a žačkám ZŠ Hlávkova, předávání čestného uznání dárcům krve, setkání 



rady a zastupitelů města Aš s ašskými podnikateli. Sál využili i studenti a studentky Fachhochschule 

Hof nebo čeští a němečtí studenti a studentky architektury, kteří zde představili své projekty týkající se 

možného rozvoje města Aš. 

 V číslech o výše zmíněných akcích můžeme hovořit takto: „hasičárnu“, kde je vstup zdarma, 

navštívilo v roce 2019 3.958 návštěvníků a návštěvnic. Někteří přijeli/přiletěli opravdu z daleka – z 

Austrálie, Japonska, Izraele nebo z Brazílie a Argentiny. Textilní expozici a krátkodobé výstavy v 

Mikulášské ulici, kde se platí vstupné 16,-, resp. 32,- Kč, navštívilo celkem 1034 platících návštěvníků 

(400 snížené vstupné, 259 plné vstupné, 120 dětí předškolního věku, 207 dětí školního věku a 12 

rodin). Dalších 558 lidí přišlo na vernisáže krátkodobých výstav, nejrůznější workshopy a přednášky, 

tedy na akce, které nejsou zpoplatněné. Návštěvnost muzejního webu čítala 3.890 přístupů. Muzeum 

neustále investuje do své prezentace v rámci informačních systémů měst Cheb a Františkovy Lázně 

(komentované spoty na informačních tabulích). Samozřejmostí zůstává distribuce informačních letáků 

do informačních center okolních měst v regionu (Cheb, Františkovy Lázně, Bad Elster a Bad 

Brambach). Kurátorka textilní sbírky, Monika Hlaváčková, poskytla rozhovor pro Radio Prague 

International, který se týkal rodiny Geipelů. 

  

ODBORNÁ ČINNOST: 

 V rámci periodické inventarizace sbírek prošlo rukama inventarizační komise 136 sbírkových 

evidenčních čísel, čímž jsme ukončili desetileté inventarizační období. Digitalizováno bylo 211 

sbírkových předmětů, z toho 30 nově přijatých, a 520 karet kamenných křížů. Tajemník Společnosti 

pro výzkum kamenných křížů p. Jiří Poor zanesl do evidence 4 nové nálezy křížů. Celkem 64 badatelů 

se zajímalo o své předky, ašské domy nebo bývalé ašské firmy.  

 Depozitáře opustilo dočasně 37 sbírkových předmětů, které zapůjčilo muzeum Katedře 

archeologie FF Univerzity Hradec Králové. Jedná se o archeologické nálezy z polního opevnění z r. 

1759 na k.ú. Nebesa z archeologického výzkumu, který probíhal v l. 1980 – 1984. Účelem této 

zápůjčky je dokumentace nálezů v kompatibilní podobě s dokumentací nálezů z výzkumné sezóny 

2018/2019 a také pokus o nové vyhodnocení nálezové souboru. 

 V roce 2019 získala organizace KMIC Aš, p.o. do svého majetku i tři sochy: rudoarmějce, 

který tak jako tak již nějakou dobu sídlí v muzejní zahradě a dále dvě sochy, které se po dlouhá 

desetiletí nacházely na zahradě ašského plaveckého bazénu. Tyto sochy byly v polovině listopadu 

vyzvednuty a odvezeny do restaurátorské dílny Niny Jindřichové, ak. soch. v Mníšku pod Brdy. Po 

dokončení restaurátorských prací budou sochy umístěny taktéž v muzejní zahradě.  



 

 

Výstava obrazů Kateřiny 

Piňosové – Les ve mně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival muzejních nocí 2019 v ašském muzeu 

 

 

 

Ašská totalitní móda – dámské domácí komplety a zástěry 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



INFORMAČNÍ CENTRUM AŠ 

Adresa: Hlavní 239/23, 352 01 Aš, Tel: 702 414 711, www.info-as.cz 

 

Informační centrum Aš je součástí organizace Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, 

p.o. již sedm let. Do infocentra v roce 2019 zavítalo 13 267 návštěvníků, 565 Němců, 80 

Ukrajinců, 14 Rusů, 10 Vietnamců a 93 ostatní národnosti. Je to o 1604 více návštěvníků 

v porovnání s rokem 2018.  

Návštěvnost webových stránek byla v roce 2019 o něco vyšší než v předchozím roce. Webové 

stránky infocentra si prohlédlo 58 430 uživatelů. V průměru strávili uživatelé na webových 

stránkách 1 minutu a 66 sekund. Pokud se zaměříme na národností složení uživatelů, nejvíce 

uživatelů bylo z České republiky a to 69,61%. 22,86% uživatelů z Německa, s překvapením 

3,81% ze Spojených států a 0,92% ze Slovenska. Nejčastěji navštěvovanou sekcí na 

webových stránkách Infocentra je sekce kalendář akcí a služby zdravotnictví. 53,4% uživatelů 

se na webové stránky přihlásili prostřednictvím počítače, 41,6% mobilním telefonem a 5% 

tabletem.  

 

V roce 2019 jsme se zaměřili na 

získání dotace Karlovarského 

kraje v oblasti aktivit 

v cestovním ruchu. Byli jsme 

úspěšní a dotaci na projekt jsme 

získali. Cílem projektu bylo 

vyrobit vícejazyčné roll-uppy za 

účelem propagace města Aš, 

Turistického informačního centra 

Aš, dominanty Aše Rozhledny na 

vrchu Háj a nejvyhledávanějšího 

turistického cíle Nejzápadnějšího 

bodu ČR.  Roll-uppy budou 

využity jako reklamní nástroj při různých akcích v oblasti cestovního ruchu, zejména pak u 

akcí, které se připravují v rámci českoněmecké spolupráce v příhraničních oblastech. 

Nejefektivnějším propagačním nástrojem tohoto roku byla spolupráce s ČT, která natočila 

reportáž o běžeckých tratích na Ašsku v názvem Běžkotoulky. Tato reportáž byla odvysílaná 

na programech ČT 2  a ČT sport na začátku ledna 2020. Premiéra na slovenské televizi RTVS 

DVOJKA bude 01.02.2020. 

http://www.info-as.cz/


V tomto roce se informační centrum zúčastnilo dne 11.04.2019 workshopu zaměřeného na 

problematiku facebooku a práce s ním na výstavišti v Lysé nad Labem a 01.08.2019 na trzích 

s mezinárodní účastí  s názvem Sommer Longe v Rehau, kde se prezentují firmy, spolky a 

města. 06.10.2019 se konala v KC 

LaRitmě tradiční turistická akce 

Hvězdicový pochod, na které  

infocentrum disponovalo svým 

prodejním stánkem. Dne 07.11.2019 

získalo infocentrum v oblíbené 

anketě , kterou pořádá A.T.I.C a 

Vydavatelství KAM po Česku titul 

Informační centrum roku 2019 

v Karlovarském kraji za získání 2. 

místa.  

Jako každý rok i v roce 2019 byli do 

všech infocenter karlovarského 

regionu rozeslány důležité 

propagační materiály infocentra Aš. Obratem jsme obdrželi mnoho propagačních materiálů 

nejen z infocenter, ale i od agentury Živý kraj. Nově jsme do prodeje zařadili vlajky města 

Aše. Malého rozměru za 380,00Kč a velkého rozměru za 820,00Kč. Nejprodávanějšími 

artikly zůstávají, zejména v období turistické sezóny turistické známky (nabízíme 9 druhů), 

turistické vizitky (9 druhů), pohledy(23 druhů), magnetky (10 druhů) a mnoho dalších 

sběratelských a upomínkových předmětů. Infocentrum je celoročně navštěvováno za účelem 

využití PC, tisku a kopírování. Naší činností i nadále samozřejmě zůstává prodej vstupenek na 

různé akce, prodej vstupenek v síti Ticketportal, Karlovarská vstupenka, prodej jízdenek 

AMSBUS a RegioJET a dobíjení čipových karet pro Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

 

 


