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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 vánočních

svátků) navštívit každý den v týdnu. 

Muzeum v průběhu roku 2015 připravilo sedm krátkodobých výstav, které byly k vidění jak

ve výstavním prostoru v Mikulášské ulici, tak ve vitrážovém sále v „hasičárně“. Pět výstav si

muzeum vypůjčilo (např. výstavu 150 let železniční trati Cheb – Aš – Oberkotzau – Hof) a dvě

výstavy samo připravilo ze svých

sbírkových fondů (Stroje, strojky,

přístroje a další hejblátka) nebo se

podílelo na jejich přípravě

(Evangelium na Ašsku a v saském

Vogtlandu). Výstavou o

náboženských poměrech v regionu

byla dovršena spolupráce mezi

ašským muzeem a muzeem v

saském Mylau. 

V průběhu roku uspořádalo muzeum i několik dalších akcí. Mezi nejúspěšnější dozajista

patřily workshopy pletení pomlázek a tematicky komponovaný večer, kdy si návštěvníci a

návštěvnice mohli vyzkoušet nejrůznější textilní techniky (předení, tkaní, paličkování, vyšívání,

etc.). Velké návštěvnosti se těšila přednáška o lidové architektuře na Ašsku. 



Již tradičně na přelomu září a října proběhla konference Společnosti pro výzkum kamenných

křížů (vydán i Sborník SPVKK 2015), která využila nové přednáškové prostory v „hasičárně“.

Nebyla to jediná konference konaná v těchto prostorách. Proběhla zde i konference zaměřená na

cestovní ruch nebo česko – německá jednání k zprovoznění železniční trati Aš – Selb a jednání o

česko – německém projektu „Kulturweg der Vögte/Kulturní cesta fojtů“, na kterém se muzeum také

podílí. Muzeum se v roce 2015

zapojilo i do dalšího česko –

německého projektu, který se opět

týká náboženských poměrů,

tentokrát zaměřený na celou střední

Evropu ( Reformation in

Ostmitteleuropa/Reformation in

Böhmen und Mähren ve spolupráci

s Deutsches Kulturforum östliches

Europa – Potsdam). Výstupem

tohoto projektu bude putovní

výstava o náboženských změnách,

které nastaly po roce 1517, ve kterém Martin Luther zveřejnil ve Wittenbergu svých 95 tezí.

Muzeum svým sbírkovým fondem fotografií dopomohlo i k realizaci projektu „Virtuální Aš“. 

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

navštívilo v roce 2015 3 892

návštěvníků a návštěvnic.

Textilní expozici a krátkodobé

výstavy v Mikulášské ulici, kde

se platí vstupné 16,-, resp. 32,-

Kč, navštívilo celkem 939

platících návštěvníků (567

snížené vstupné, 257 plné

vstupné, 108 dětí předškolního

věku a 7 dětí školního věku).

Dalších 265 lidí přišlo na

vernisáže krátkodobých výstav,

226 na nejrůznější workshopy a 102 lidí si přišlo vyposlechnout muzeem připravené přednášky.

Muzeum v roce 2015 inovovalo své webové stránky. Návštěvnost webu čítá 4 696 přístupů –



nejvíce z České republiky (84%) a Německa (6%). Zbylých 10% přístupů si rozdělily země jako

Brazílie, Itálie, USA, Slovensko a Kanada. Muzeum zainvestovalo i 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). Zajímavou zkušeností pro

kurátorku národopisné sbírky byla možnost prezentace ašského muzea, projektu „Zpřístupnění

památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a Bad Elsterem“ a dochovaných památek v ašském

výběžku všeobecně v Českém rozhlasu Karlovy Vary (živé vysílání 17. června 2015).

ODBORNÁ ČINNOST:

V roce 2015 navrhly kurátorky muzea k zapsání do sbírkového fondu 22 předmětů/souborů

předmětů. V  rámci periodické inventarizace sbírek prošlo rukama inventarizační komise 575

sbírkových evidenčních či přírůstkových čísel což činilo 5227 kusů sbírkových předmětů.

Zodpovězeno bylo 90 badatelských dotazů. Muzeum nechalo restaurovat 8 sbírkových předmětů

(šatní skříň a truhla, 6 cechovních truhel) a nakoupilo nový výstavní mobiliář (4 vitríny). Mgr. Jana

Kočišová se zúčastnila mezinárodní konference na téma „Muzeum a 2. světová válka“ v Ústí nad

Labem, kde posluchače seznámila s osudem ašských muzeí. 


