
Představuje se nejzápadnější ZUŠka v republice: ZUŠ Roberta Schumanna  Aš 

Škola byla založena jako Městská hudební škola v roce 1892. Učilo se v 
prostorách dívčí školy v době mezi 17. – 21. hodinou.  V roce 1903 se tento 
vzdělávací institut přestěhoval do Radniční školy. Od roku 1953 do června 2018 
měla škola stálé sídlo v Šaldově ulici, od začátku školního roku 2018/2019 se 
Základní umělecká škola R. Schumanna přestěhovala opět do blízkosti ašské 
radnice do ulice Kostelní. 

Z řady významných osobností školy jmenujme  několik ředitelů: Jiřího 
Wirnitzera, který ve svých šedesáti šesti letech vystřídal dlouholetého ředitele 
Gustava Korndörfera. Jiří Wirnitzer měl za sebou dráhu C.K. vojenského 
kapelníka, působil jako docent teorie a skladby na německé konzervatoři a také 
jako hudební ředitel Městského divadla v Jablonci. Na jeho vysvědčení z 
konzervatoře je podepsán hudební skladatel Antonín Dvořák. Založil v ašské 
hudební škole velký symfonický orchestr, který při padesátém výročí školy 
zahrál Beethovenovu 5. symfonii a Schumannův Klavírní koncert.  

V roce 1956 přebírá školu Vladimír Štěpán, ředitel, který byl ve funkci 
čtyřicet čtyři let. V tomto dlouhém období byly na škole zřízeny všechny čtyři 
obory, byl založen žákovský orchestr, dechovka, akordeonový a dudácký soubor 
a dětský sbor. Několik let se pravidelně opakovalo natáčení pro Český rozhlas 
Plzeň.  

V roce 1990 nastupuje do funkce ředitele Miroslav Pešek. Jeho činnost 
byla předčasně ukončena tragickou autonehodou v roce 2002. V letech 2002 – 
2012 v čele školy stojí MgA. Jarmila Rezková, za jejíhož působení škola nadále 
rozšiřuje svá studijní zaměření, daří se na vysoké úrovni organizovat 
mezinárodní taneční soutěž Ašský střevíček. Od r. 2012 nastupuje do funkce 
MgA. Pavla Hošková, v roce 2016 ji v ředitelně střídá Mgr. MgA. Anna Pokorná.  
(www.zusas.cz)  
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        ZUŠ od r. 2018  

 

ZUŠ Aš je i v současné době čtyřoborová a její žáci sbírají četná ocenění 

v nejrůznějších soutěžích.  

Historie výuky příčných fléten  v ZUŠ Aš  

Nejstarším (doposud zjištěným) pedagogem flétny byl Jiří Wirnitzer (v letech 

1942-1945 a 1950-1956). Byl to ašský rodák, absolvent pražské konzervatoře 

(na jeho vysvědčení z konzervatoře je podepsán hudební skladatel Antonín 

Dvořák). Byl významný nejen jako učitel flétny, ale především jako ředitel ZUŠ 

(viz výše Historie ZUŠ Aš). 

Další učitelé flétny se často střídali, ponejvíce šlo o hudebníky z orchestru ve 

Františkových Lázních. Některé roky nebyla flétna vyučována vůbec. 

Stálým pedagogem byl pak pan Miroslav Liška (roky nedoloženy)  

Následovala studentka plzeňské konzervatoře Květa Klofáčová  (do r.1993) 

(v současné době členka operního orch.divadla J.K.Tyla v Plzni) 

Eva Sedláčková (1993-94) 

Světlana Halasová (1994-2012)  

(v současné době učitelka v ZUŠ J.Cimrmana ve Frant.Lázních)  

Jana Vildová (2012-13)  

(v současné době členka Karlovarského symf.orchestru) 

V současnosti zde příčnou flétnu vyučuje Kamila Cretan (od r.2013) 

(Členka Západočeského symf.orchestru Mariánské Lázně) 


