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Ašsko
region příběhů



1281 – Aš „tržní osada“

po 1648 - příliv nových osadníků (evangelíků)

18.stol. – rozvoj textilní výroby

1872 – Aš povýšena na město 
(počet obyvatel nad 10.000)

19.stol. – prudký rozvoj textilního průmyslu
– rozvoj města a růst počtu obyvatel

1869 – 9.405 obyvatel
1910 – 21.880 obyvatel

Aš „město průmyslu“ – výletní cíle a volnočasové aktivity zaměřené 
především na ašské dělnictvo



„Aš? Nejhnusnější místo celého 

křesťanstva!“

Johann Wolfgang Goethe - 1812



Socha Johanna Wolfganga von Goethe   (1932)

- jediná socha, kde je Goethe zpodobněn jako geolog



Hotel „Pošta“
- několikrát zde pobýval Goethe
- zbořen s posledními budovami náměstí 

v roce 1964



Zajímavá místa Ašska (1938 – 1945)

- dům Konrada Henleina

- V tomto domě žil a pracoval 
Konrad Henlein ve 20./30. letech.

- Nacházely se zde kanceláře SdP a 
odtud byly řízeny protistátní 
aktivity v roce 1938.

- V tomto domě 2.října 1938 
pobýval také Reinhard Heydrich.



- Zřícení britského bombardéru 
Avro lancaster (březen 1945)

- První američtí vojáci na našem  
území 18.dubna 1945



„Šarvátka u Nebes“  (1759)

- rakouské polní opevnění

- v rámci Sedmileté války 
(Marie Terezie vs. Friedrich II. Veliký)

- střetnutí rakouských a pruských 
jednotek

- cca 3.000 bojujících vojáků

- zhruba 200 padlých

- na pruské straně elitní jednotky 
„černých husarů“





Benešův palouček u Aše  (1915)

- na tomto místě přešel v roce 1915 
Dr. Edvard Beneš státní hranici R-U a 
Bavorska, při svém útěku za prof. 
Masarykem do Švýcarska.

- v roce 1947 zde vzniklo upomínkové 
zátiší.

- téhož roku (1947) vznikl také 
pomník Dr. Beneše, na půl cesty k 
Benešově paloučku.

- po roce 1951 se palouček ocitl za 
„Železnou oponou“ a od té doby jej 
pomalu pohlcuje zeleň.



Benešův pomník  (1947)



„Tady se nám nikdo jen tak courat nebude!“

velitel 1.praporu Pohraniční Stráže Aš  



Slavné, dramatické a tragické útěky (1948 - 89) 

1948 – herec Jára Kohout
uprchl o přestávce svého  
vystoupení v Aši v kostýmu    
kohouta. 

1948 – páter Vojtěch Rygal
1. oběť z řad duchovních po roce  
1948. Zastřelen při pokusu o  
ilegální přechod hranice, 
nedaleko ašského nádraží.

1951 – Vlak svobody
únos rychlíku se 110 cestujícími.  
33 zůstalo v SRN

1983 – manželé Schultzovi
občané NDR na „dovolené“ v 
Aši, vyzvednuti vrtulníkem a 
dopraveni za Železnou oponu 
(SRN)



„Mám fouknout? Já fouknu…!“

Jára Kohout - 1948



Děkuji za pozornost.

Mgr. Pavel MATALA

MěÚ Aš – Odbor školství, kultury a sportu


