100 let od konce Velké války (období první světové války na Kadaňsku)
U příležitosti letošního výročí 100 let od konce Velké války zpřístupnil Státní okresní archiv
Chomutov se sídlem v Kadani některé archiválie dokumentující období první světové války na
Kadaňsku.
1) Jedná se v první řadě o soubor fotografií z let 1914–1918 z Kadaně. Krátce před vypuknutím Velké
války byl do Kadaně, která byla už od 18. století posádkovým městem, umístěn 1. prapor 42. pěšího
pluku. Ten byl hned v počátcích války poslán na frontu a ještě v roce 1914 byl do Kadaně převelen
74. pěší pluk, tzv. jičínský, doplňovaný z doplňovacího obvodu Jičín a tvořený tedy z větší části vojáky
české národnosti. Kadaňský okres ovšem ležel ve většinově německém jazykovém území a spadal do
doplňovacího obvodu Chomutov, odkud byl doplňován 92. pěší pluk v Chomutově. Fotografie byly
pořízeny na různých místech ve městě i okolí a zachycují jak vojenský, tak civilní život ve městě. Přímo
s armádou souvisejí snímky z kasáren na kadaňském hradě, z tzv. velkého vojenského cvičiště za
městem, ale hlavně z barákového tábora v místech tzv. malého vojenského cvičiště u řeky Ohře.
Vojáci jsou zachyceni při různých slavnostních i běžných každodenních činnostech. Najdeme zde
přehlídky před odjezdem na frontu, vojáky při různých pochodech přes město a na cvičiště, při jídle
i při odjezdu na frontu (vojenské transporty byly vypravovány jak z dnešního nádraží Kadaňpředměstí u kadaňských kaolinových závodů, tak z dnes už neexistujícího hlavního kadaňského
nádraží a zejména z někdejšího nádraží Kadaň-Prunéřov). Další velkou skupinu fotografií tvoří záběry
odvedenců z kadaňského okresu – před odvodním střediskem, při odjezdu ke svým vojenským
útvarům, při odchodu na vlakové nádraží. Nechybí ani snímky odvedenců z doplňovacího obvodu
jičínského pluku, kteří přijeli nastoupit vojenskou službu v Kadani. Fotograf rovněž pořídil i řadu
nesmírně zajímavých snímků z civilního života ve městě, např. protesty před okresním úřadem,
ale i všudypřítomné fronty na cokoli – od brambor po potravinové lístky, děti při žebrání jídla
u vojenského tábora nebo vojenské rekvizice koní, povozů, automobilů atd. Fotografie jsou o to
cennější, že zachycují podobu Kadaně v době před 100 lety, a to včetně domů i celých domovních
bloků, které byly později a většinou bez jakékoli dokumentace zbourány.
Děkujeme Mgr. Jiřímu Šlajsnovi z Oblastního muzea v Mostě za výraznou pomoc při identifikaci
situací souvisejících s armádou a vojenským životem, určení vojenských hodností atd. Ne všechny
snímky se však podařilo lokalizovat (např. umístění tábora pracovních útvarů), budeme proto velmi
rádi za případnou pomoc při doplnění chybějících údajů nebo jejich doplnění (e-mail:
balasova@soalitomerice.cz).
2) Dále byly digitalizovány a zpřístupněny dvě „válečné“ kroniky (kronika obce Strupčice a kronika
školní obce Čachovice), které jsou věnovány výhradně období Velké války a které detailně
zaznamenávají, jaký dopad měly válečné události na život v zázemí – přehledy odvedenců a padlých,
nedostatek potravin, drahota atd.

