Aš poznAš
Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých občanů. Aš je známá pro svou panenskou
přírodu a nabízí mnoho vyžití pro místní obyvatele i turisty z republiky z Německa.
Cestovní ruch je v souladu s principy udržitelnosti. Ve městě je dostatek služeb
navázaných na cestovní ruch.
Máme krásnou krajinu, ale chybí nám kapacity
pro ubytování a návazné služby k cestovnímu ruchu,
jako jsou restaurace, kavárny aj. Cestovní ruch a lázeňství
jsou významným historickým bohatstvím kraje.
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Město Aš a jeho okolí nabízí dobré přírodní a klimatické
podmínky pro celoroční rekreační vyžití. Ašsko je skvělé
pro milovníky panenské přírody. V současnosti však není
cestovní ruch v regionu koncepčně podporován a městu
chybí detailnější informace k analýze současného turismu.
Město se také potýká s nedostatkem aktivit, které by
mohlo turistům nabídnout, a často jsou návštěvy jen
jednodenní a míří na nejzápadnější bod České republiky.
Díky krásnému okolí je dostatek prostoru k provozování
individuálních sportů, jako je turistika, trailový běh, horská
cyklistika. Ve městě existuje několik hřišť
na kolektivní sporty. Chybí nám zimní stadion,
multifunkční sportovní hala a aquapark. V rámci průzkumu
si děti přejí více hřišť a opravit skatepark.
Město Aš disponuje dobrými předpoklady pro rozvoj
cestovního ruchu, které však nejsou doposud využity.

Naše závazky
— Budujeme pocit, že navštívit Aš je cool, k tomu máme i stylové suvenýry.
— Upravíme vjezdy do města tak, aby byly pro město reprezentativní.

Jde zejména o kvalitní sportovní nabídku a přírodní
podmínky nejen v Aši a okolí, ale také v návaznosti
na Smrčiny, které patří k zajímavým cílům
návštěvníků. Hlavním problémem, který brání

dalšímu využití těchto předpokladů, je zlepšení
rozsahu a kvality nabídky pro návštěvníky přímo v Aši.
Aš v minulosti významně zkvalitnila možnosti
pro sportovní a volnočasové aktivity svých obyvatel
a návštěvníků. Město každoročně pokračuje
ve zlepšování dostupnosti a kvality infrastruktury
(průběžné investice do vrchu Háj, dětských hřišť,
sportovních stezek a cest).
Rozvoj spolupráce mezi aktéry je významný proces
ve městě, který vytváří podmínky pro funkční město.
Na základě komunikace, společné koordinace
a organizace aktivit ve městě dojde k maximálnímu využití
potenciálu v oblasti cestovního ruchu, vyšší
míře zapojení a lepší koordinaci aktivit, v jejichž konečném
důsledku dojde ke zvýšení návštěvnosti
města Aš a spokojenosti návštěvníků.
Vhodným opatřením je pokračování ve zvyšování
dostupnosti a zkvalitňování sportovní a volnočasové
infrastruktury zahrnující venkovní a vnitřní prostory,
cyklostezky, pěší stezky, vycházkové okruhy
ve městě a okolí nebo místa pro provozování
moderních sportovních aktivit (např. rozšíření
areálu Vrch Háj – ubytovací služby, přírodní
amfiteátr, běžecké trasy).

„

Pokud chce člověk trochu
klidu, stačí z jakéhokoli
místa několik minut
pěšmo či na kole,
aby se jej dobral.
– občan Aše

— Vytvoříme ubytovací kapacity a zázemí pro návštěvníky.
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Co pro to uděláme?
6.1. Rozšiřování nabídky služeb
Budeme podporovat výstavbu ubytovacích kapacit a služeb
navázaných na cestovní ruch. Podpora bude namířena jak
na přírodní bohatství, např. zpřístupnění studánek, tak i na
atrakce pro deštivé dny. Chceme využít naší bohaté textilní
historie a propojit ji s moderními, interaktivními a digitálními
prvky a vytvořit tak zajímavé prostředí, kde si své najde
každý. Úlohu Muzea Aš vidíme v populárně naučné instituci,
která bude úzce spolupracovat s místními školami, ašskými
podnikateli v textilu, ale např. i s muzeem Porzellanikon
v Selbu.

6.2. Aktivní a zdraví obyvatelé
Budeme podporovat investice do sportovní
a volnočasové infrastruktury, stejně tak i tvorbu nových
sportovních příležitostí. Chceme cílit jak na organizovaný,
tak i na neorganizovaný sport a napojení Aše
na cyklostezky s okolními městy. Budeme se snažit
vytvořit takové podmínky, které budou vhodné
pro sportovní soustředění i indoorové sporty.

6.3. Rozvoj vlastní identity města

KLÍČOVÝ PROJEKT:
VRCH HÁJ

Realizace projektu
Podpoří kulturní aktivity

Vrch Háj u Aše

Přispěje k atraktivnímu prostoru

Cílem projektu je zatraktivnit vrch Háj, vybudovat zázemí
a kapacity pro ubytování. Jako město chceme vyřešit prostor,
připravit ho a nabídnout jej pro soukromé podnikání. Cílíme
tak na PPP (Partnership Public Private), spolupráci veřejného
a soukromého sektoru. Využijeme existující trasy a cestičky,
to všechno v souladu s principy udržitelného cestovního ruchu
a v souladu s ochranou přírody.

Přinese aktivní vyžití pro obyvatele
Podpoří cestovní ruch
Podpoří podnikání v cestovním ruchu

Chceme udělat krok vstříc k neomezenému
sportu bez hranic.

Cílové skupiny
senioři
cyklisté

rodiny
mladí

turisté

Co projekt nabízí

Identita Aše je jedinečná, budeme propagovat image
města a jeho atraktivitu dovnitř i vně regionu i kraje.
K tomu všemu využijeme marketingovou strategii města.
Chceme vystupovat jednotně, proto
vytvoříme jednotný grafický manuál
i pro naše podniky.

— Kemp s možností ubytování ve stanu, chatce,

Budujeme pocit, že navšívit
Aš je cool!

— Zázemí pro různé sporty v okolí, značení, vytyčení

zázemí pro karavany
— Ubytovací kapacity pro školy v přírodě

a soustředění
— Přírodní amfiteátr pro kulturní akce
— Zázemí pro občerstvení

O místě
Jedná se o nejvyšší vrch pahorkatiny Smrčiny,
který zároveň leží přibližně 1 km od města Aš.
Na jeho vrcholu se nachází Bismarckova rozhledna.
Nejvyšší bod má 758 m n. m. a je hojně navštěvován
v létě i v zimě pro své lyžařské a běžkařské využití.
Nedaleko se nachází i sportovní areál Vrch Háj u Aše,
na který bude tento projekt navazovat. Místo má
potenciál být řešeno zároveň se Skřivánčím vrchem.
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