
Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš  
Charakteristika zařízení:  

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

knihovny, činnost muzea a činnost informačního centra. V této podobě pracuje od 1. 1. 2013.  

 

Knihovna  

adresa: Hlavní 239/23, 352 01 Aš 

telefon: 354 525 426; 354 525 264 

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

 

Provoz knihovny se od předešlých let nezměnil. Oddělení pro dospělé bylo k dispozici 37,5 hodin 

týdně a oddělení pro děti 18 hodin týdně. Návštěvníci měli dispozici 584 m² půjčoven volný přístup 

k 30 000 knihovním jednotkám a 50 titulům časopisů. Během roku přibylo 1 800 nových knihovních 

jednotek. Oddělení pro dospělé bylo k dispozici 37,5 hodin týdně a oddělení pro děti 18 hodin týdně.  

K vybavení budovy patří výtah, ke kterému vede bezbariérový přístup. Zvýšil se zájem o konferenční 

místnost, ve které se pořádaly různé besedy, kulturní akce, školení a semináře. Tyto prostory je možné 

si podle platného ceníku pronajmout. 

Oddělení pro dospělé čtenáře  

V roce 2014 navštívilo toto oddělení 12 223 návštěvníků. Zaregistrovalo se 1035 čtenářů, kteří si 

odnesli 48 137 knih, časopisů, CD a DVD. Nejpilnější čtenář si v tomto roce odnesl 591 knih. Součástí 

oddělení je studovna opatřena 4 počítači připojenými na Internet. Těchto služeb využilo 1482 

návštěvníků.  K vybavení studovny patří kvalitní nová multifunkční laserová tiskárna. 

Oddělení pro děti 

Toto oddělení se i v tomto roce těšilo velké oblibě. Děti zde nalézaly zázemí, kde mohly trávit chvíle 

s pěknou knihou, hraním kulečníku, deskových her či uplatnit svou fantazii ve výtvarném či jinak 

kulturně stráveném odpoledni. Děti dojíždějící do vzdálenějších míst svých domovů přišly na to, že 

čas strávený v knihovně je lepší než hodinové čekání na autobusové zastávce. Pro děti jsou k dispozici 

4 počítače připojené na Internet, doplněné též moderní multifunkční laserovou tiskárnou. Do tohoto 

oddělení v roce 2014 zavítalo 5696 dětí, z nichž se zaregistrovalo 668. Domů si odnesly celkem 

18 892 knih, časopisů, CD a DVD.  

V roce 2014 byl zaznamenán nárůst využití služby 

MVS (zapůjčení knihy z jiné knihovny).  Celkově 

z odeslaných požadavků 62 bylo vyřízeno 

výpůjčkou 61. Naše knihovna zapůjčila ostatním 

knihovnám 95 knih. Webové stránky knihovny 

poskytují informace o dění v knihovně a umožňují 

registrovaným čtenářům vstup do jejich 

čtenářského konta. Tyto stránky během roku 

navštívilo 6 601 virtuálních návštěvníků, počet 

vstupů do katalogu naší knihovny dosáhl 1567, 

podaných dotazů bylo 16 302 a vstupů do 

uživatelského konta 950. 

Byl zaznamenán nárůst možnosti rezervovat si 

knihu, která je zapůjčena jinému čtenáři. Celkový 

počet vyřízených rezervací dosáhl 226. 

Mimo hlavní činnosti připravily pracovnice knihovny kulturní akce určené nejen jejich čtenářům, ale 

všem zájemcům z řad dospělých, dospívající mládeže a dětí. Celkem uspořádaly 80 akcí, zúčastnilo se 

jich 1794 účastníků.  Do knihovny přišly děti z mateřských škol, základních škol, Základní školy a 

Praktické školy a studenti Gymnázia a střední odborné školy Aš. O tradiční pasování žáčků 2. tříd na 

Čtenáře se postaral sám starosta Mgr. Dalibor Blažek (čaroděj Knihomol) a ředitelka knihovny Jitka 

Zelinková (čarodějka Eleonóra). Na populárním Podzimním čtení s nádechem tajemna pro žáky 4. tříd 

se pod vedením Mgr. Dany Pěnčíkové podíleli studenti ašského gymnázia. Se žáky družiny ZŠ 

Okružní jsme celý rok pracovali na projektu:  Hrajeme si s hádankou. Za zmínku stojí vyjmenovat 

alespoň část akcí pořádaných v dětském oddělení: S poškoláčkem Jiřím Žáčkem – beseda se známým 

spisovatelem, ve spolupráci s místním gymnáziem projekt Rok v jeho proměnách, besedy Tajemství 

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


starých půd, Kdo to ví, odpoví, 111 příběhů s hádankou, Jak 

zvířátka zachránila svět … Výtvarné odpoledne Probuzení 

přírody, Náramkové šílenství, Kaštánci …  

Nezapomněli jsme ani na dospělé čtenáře, ti tentokrát mohli 

pobesedovat se spisovatelem Janem Bauerem, Alenou Vávrovou, 

poslechnout vyprávění Mgr. Petry Hovorkové To nejlepší z Asie, 

či prozkoumat horizontální studně s panem B. Karbanem. 

Vzhledem k oblíbenosti odpoledních workshopů došlo k nárůstu 

těchto výtvarných aktivit. Zájemci tentokrát pronikli do tajů 

FIMO hmoty, perganama či výroby voňavých perníčků. Zavítal 

mezi nás Petr Pavelec, který nás provedl čínskou medicínou a 

bojovým uměním TAJ-ČI. Pracovnice nezapomněly ani na 

seniory, kterým poskytly službu donáška knih domů. Na jaře a 

na podzim byly uspořádány burzy knih, které jsou pro milovníky 

knih velice atraktivní.  

Pro zajímavost: nejpilnější čtenář z oddělení pro dospělé si 

v tomto roce odnesl 591 knih a z oddělení pro děti 152 knih. 

 

MUZEUM 

adresa: Mikulášská 3/2, 352 01 Aš 

 Poštovní nám. 635, 352 01 Aš 

telefon: 354 525 195, 797970012 

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

 

Rok 2014 byl pro pracovníky muzea rokem nesmírně obtížným, ale také radostným. Po několika 

letech intenzivní práce na získání dotace a následně při realizaci projektu byla v  prostorách bývalé 

hasičské zbrojnice otevřena nová expozice národopisu.                                                                         

Každý, kdo prostory po rekonstrukci viděl, byl nadšen. Nádherná vitrážová okna, původní parketové 

podlahy, dřevěná ostění, původní nástěnné hodiny. A sem muzeum přeneslo sbírky z expozice, která 

byla otevřena v budově v Mikulášské ulici a doplnilo ji i sbírkovými předměty z muzejních 

depozitářů. Návštěvníci si mohou prohlédnout krásně nainstalované modely náměstí, evangelického 

kostela či hlavního ašského nádraží, které vytvořil pan Karban. Nově k nim přibyl, od stejného autora, 

model Ašského domku. Na 535 m² výstavní plochy si každý najde to svoje. Někoho zaujme cenná 

socha sedícího Krista, jiný bude se zájmem studovat vystavené rubínové sklo a další si prohlédne třeba 

figurínu dívky, oblečenou do Ašského kroje. Nesmíme zapomenout ani na původní dřevěnou 

knihovnu, plnou historických knih, neboť právě pro městskou knihovnu byly tyto prostory postaveny.                    

Nový objekt je využíván nejen pro potřeby muzea, ale vitrážový sál slouží obyvatelům města i jako 

oddací místnost, prostor pro konference, besedy či třeba slavností setkání. 

Již slavností otevření prostor, které proběhlo 3. 5. 2014, přilákalo kolem 1000 zvědavých návštěvníků. 

A nebyli to návštěvníci jediní. Celkem toto muzeum navštívilo 3 821 lidí. 

Z celé řady přednášek, besed a konferencí, zmíním dvě akce. Největšímu zájmu se těšil křest CD 

Ašské pověsti a přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby. 

Muzeum je držitelem autorských práv na knihu Ašské pověsti a jako takové se, ve spolupráci s panem 

Davidem Nushartem, rozhodlo převést část pověstí na CD. Audioknihu namluvili známé české 

herecké osobnosti a právě slavnostní křest tohoto CD, spojený s občerstvením a účastí herce Vladimíra 

Javorského, který se stal kmotrem audioknihy, přilákal největší počet milovníků Ašské historie – 280. 

Cestovatel Jiří Kolbaba svou přednáškou o cestování po zeměkouli a tak trochu i o umění 

fotografování, zcela naplnil kapacitu vitrážového sálu. Aplaudovalo mu 120 nadšených posluchačů.  

 

Budova Muzea Ašska na Poštovním náměstí, to není jediná změna v muzeu v loňském roce. Protože, 

jak se říká, vše se vším souvisí, otevření samostatné expozice národopisu vedlo k vytvoření nové stálé 

výstavy v budově muzea v Mikulášské ulici. Tentokrát jsme zvolili čistě textilní zaměření s důrazem 

na předvedení alespoň části z naší obrovské sbírky rukavic. Trochu netradičně jsme přepracovanou 

expozici textilu pro veřejnost zpřístupnili již v srpnu, ale vernisáž jsme uspořádali až v říjnu. Spojili 

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


jsme ji s přednáškou na téma Historie muzea v Aši a vývoj jeho expozic (autor Ing. J. Krátký) a po 

přednášce následovala komentovaná prohlídka celého prvního patra, ve kterém se dlouhodobá výstava 

nachází. Nečekaně velké množství "bývalých textiláků" si před některými exponáty zavzpomínalo na 

své pracovní začátky. Přednášku a prohlídku si užilo 80 návštěvníků. České a německé turisty jsme 

potěšili přednáškou na téma Halštrovský potok a pramen řeky Elster. Při příležitosti této přednášky 

jsme vystavili i turistické, česko-německé deníky, které byly několik posledních desetiletí umístěny u 

pramene řeky Elster a do kterých generace turistů vpisovaly své poznámky, dojmy a zážitky. 

Náročnější posluchači se sešli na besedách na filosofická témata – příkladem může být beseda na téma 

Vznik filosofie – řecký zázrak nebo Staří Slované: příroda a náboženství. V tomto cyklu proběhlo 14 

besed. Zaujaly i přednášky o Asii a Globálních trendech. Stejně jako v letech předchozích i v roce 

2014 se v našem muzeu konala konference Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Netradičně 

však na dvou místech. Samotná konference začala ve vitrážovém sále Muzea Ašska a následně se 

přesunula do budovy v Mikulášské ulici, kde se evidence kamenných křížů a drobných památek 

nachází. Jako každoročně vydalo muzeum k této příležitosti další číslo Sborníku. A Sborník nebyl 

jedinou publikací, kterou pracovníci muzea vydali. Povedenou brožurou je i publikace o ašském 

mecenáši Gustavu Geipelovi. 

A nesmíme zapomenout ani na činnost výstavní.  Uspořádali jsme 6 výstav. V období leden – únor 

výstavu obrazů autorky Evy Džudžové, březen – duben vlastní výstavu ze sbírek muzea Velikonoce na 

Ašsku, květen – červen obrazy a grafiky pana Vladimíra Kalouše, o prázdninách výstava o německých 

odpůrcích fašismu v českých zemích s názvem Zapomenutí hrdinové (společně s muzeem z Ústí nad 

Labem), září – říjen společná výstava s muzeem z Karlových Varů Umění lovu a nakonec listopad – 

prosinec výstava Ašské obrazy. U poslední jmenované výstavy se zastavím. Opět se potvrdilo, že 

ašskou veřejnost historie města a jeho okolí velmi zajímá. A vernisáž této výstavy a sama výstava byla 

tou nejnavštěvovanější. 

Celkem budovu muzea v Mikulášské ulici navštívilo 1120 platících a 950 neplatících návštěvníků. 

Kromě těchto fyzických návštěv, registruje muzeum i návštěvníky virtuální. Těch bylo 6 601. A pro 

zajímavost – 12 z nich z městečka Rio de Janeiro.  

Závěrem zmíním pár slov o odborné činnosti muzea. Kurátorky spolupracovaly při přeshraničních 

projektech s partnery z muzea v Mylau – příprava společné výstavy o evangelictví a s Förderverin 

Banhof Oberkotzau e. V. na výstavě o trati Cheb – Aš – Hof, na výstavě Historische Krippen aus 

Westbömen und Markredtwitz v Egerland – Museum Markredwitz. Samozřejmou součástí je i 

poskytování badatelského servisu – 115 zodpovězených dotazů památkových ústavů, policie, studentů 

a ostatních badatelů. 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM  

adresa: Hlavní 239/23, 352 01 Aš 

telefon: 702414711 

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

Informační centrum je součástí organizace již dva roky. Rok 2014 byl pro něj úspěšný, oproti 

minulým letům návštěvnost IC rapidně stoupla. V roce 2014 do Infocentra zavítalo celkem 17.928 

návštěvníků. V 64% to byly místní obyvatelé a 36% návštěvníků bylo z jiných krajů a zemí. V letních 

měsících byl poměr místní obyvatelé x turisté opačný. 

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


Složení návštěvníků z jiných zemí můžeme nejlépe vyjádřit v procentech: 66 % Němci, 18 % Slováci, 

16 % ostatní (Rusko, Francie, Anglie, USA, Vietnam, Řecko, …) 

Zvýšení bylo také zaznamenáno v návštěvnosti webových stránek, celkem webové stránky navštívilo 

31.986 uživatelů. 88% z nich bylo z České republiky, 7% z Německa. O zbytek se dělí například tyto 

země: Slovensko, Brazílie, USA, Rusko, Rakousko, Anglie, Nizozemsko, Kanada a mnoho dalších 

z celkem 86 zemí. 

Mezi nejprodávanější předměty opět patřily turistické známky, za nimi pohledy, turistické vizitky a 

v neposlední řade CD Pověsti Ašska do ucha. Místní obyvatelé nejvíce využívali tisku a kopírování, za 

rok 2014 to bylo téměř 5.200 tisků a kopií. Další velmi vyhledávanou službou byl prodej jízdenek 

s místenkami na autobusovou dopravu a poskytování dalších informací o dopravních spojeních. 

Informační centrum v roce 2014 vyrobilo novou turistickou známku: Město Aš č. 2072, která patří 

mezi nejoblíbenější sběratelský předmět návštěvníků. Novinkou je také turistická nálepka Město Aš. 

Dalším, nově vyrobeným sběratelským či upomínkovým předmětem, byla Pamětní mince: Město Aš 

č. 342. Tato mince byla vyrobena ve dvou barevných provedeních: zlatá a bronzová. 

Neopomněli jsme ani na pohledy, kdy byl vyroben jeden nový pohled s motivem Rozhledny na vrchu 

Háj, dále pohled muzea Mikulášská a pohled Muzea Ašska. 

Za pomoci finančního přispění Karlovarského kraje bylo vyrobeno 6 druhů propagačních a 

informačních materiálů z Ašska a okolí. Velmi oblíbeným se stal například letáček „Nejzápadnější bod 

ČR“, jehož součástí je mapka s trasou vedoucí k Nejzápadnějšímu bodu ČR. 

Také v roce 2014 se Informační centrum zaměřilo na propagaci našeho regionu a to několika způsoby: 

Propagace prostřednictvím medií: 

Spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň – komentovaný výstup na vrch Háj a na rozhlednu a 

komentovaná cesta na Nejzápadnější bod ČR – informace a tipy pro návštěvníky 

Namluvení části kalendáře akcí na Český rozhlas Plzeň 

Propagace města prostřednictvím cílené reklamy v tiskovinách: 

Mladá Fronta Dnes – Tipy na výlety, Chebský deník – Cesty městy, Deník Bohemia – Cyklospeciál, 

Kam po Česku, Karlovarský kraj pro děti  

Propagace na veletrzích a slavnostech: 

Veletrhy cestovního ruchu – využití prospektového servisu Karlovarského kraje, Slavnosti řemesel 

v Brně – prostřednictvím propagačních materiálů, účast na Dni Ašanů a na Slavnostním rozsvícení 

vánočního stromu v Aši 

Propagace v ostatních infocentrech: 

Během roku 2014 jsme navázali spolupráci s informačními centry v Karlovarském kraji a 

s informačními centry v Německu – poskytnutí informačních letáků k vystavení v těchto infocentrech. 

 



Závěrem několik slov ze statistiky. V organizaci Knihovna, Muzeum a Informační centrum pracovalo 

v roce 2014 14 zaměstnanců (fyzický stav) a hospodařila s rozpočtem 6 542 700 Kč. 


