Aš
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Správní obvod: Aš

GPS souřadnice: 50.221509N, 12.187226E

Nadmořská výška: 666 m n. m.

První pís. zmínka: 1232 (789 let)

Počet obyvatel: 12 078

PSČ: 352 01

Adresa URL: www.muas.cz

O obci
Město Aš leží v Ašském výběžku a je obklopeno ze tří stran Německem (Bavorskem a Saskem). Aš je
nejzápadnějším městem České republiky.

Historie obce
Území Ašska bylo postupně osidlováno až ve 12. století. První písemná zpráva je z roku 1232. V době
německé kolonizace bylo Ašsko součástí historického Chebska a spolu s ním přešlo do vlastnictví
říšského rodu Štaufů.

Ubytování a restaurace
Ve městě je možnost navštívit několik restaurací hotelů a penzionů - například Hotel Goethe, Penzion
Rozhledna, Finský srub nebo Turistická ubytovna U sluníčka.

Okolí a příroda
Oblast leží v poměrně vysoké nadmořské výšce - průměr 600 - 700 m. K nejvyšším vrcholům této
oblasti patří Háj (757 m), Stráž (717 m), Štítarský vrch (716 m), Loupežník (706 m), Kotlina (656 m),
Blatná (640 m), Jelení vrch (627 m), ...

Současnost obce
Toto nejzápadnější město České republiky je jedním ze 14 zakládajících členů česko-německého
společenství Přátelé v srdci Evropy, někdy také označovaného za mikroregion. Aš je také členem
sdružení Ašsko.

Sportovní možnosti
Město je protkáno cyklostezkami i turistickými trasami. Jedinečná poloha umožňuje návštěvu Německa,
turisté či cyklisté mohou využít husté sítě hraničních přechodů. Město nabízí ke sportovnímu
vyžití pro rodiče i děti krytý bazén, koupaliště, bowling, skatepark...

Památky a zajímavosti
V Aši se zachovala řada významných památek např. budova radnice, muzeum, kde je možné shlédnout v
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Evropě ojedinělou sbírku 25 000 párů rukavic a k nejstarším drobným památkám patří kamenné
smírčí kříže.

Doprava
Přeshraniční cestování vlakem, tramvají a autobusem puze s jednou jízdenkou. Na vybraných trasách
platí od Weidenu po Jenu můžete celý jeden den za 200 Kč strávit cestováním po Čechách, Bavorsku nebo
Sasku s tolika přestupy, kolik stihnete.
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