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Britský futbal v zákopoch 1. Svetovej Vojny  /Profesionálny futbalisti 

v službách britskej armády a formy futbalu počas bojových operácií/ 

 

Maroš MELICHÁREK 

 

Profesionálny futbalisti v službách Britskej armády počas 1. Svetovej Vojny 

 

   „In this way, Christmas, the festival of love, managed to bring mortal enemies together for 

a short time as friends. Why not forever?“1 Tento citát s nádychom humanizmu z denníka 

nemeckého vojaka Kurta Zehmischa je inšpiráciou akoby šport a futbal zvlášť mohol vo svete 

konflikty riešiť a v žiadnom prípade nebyť ich pôvodcom. Začiatok 20. storočia je v Európe 

a vo svete spojený s jednou s najväčších tragédií v dejinách ľudstva a tou bola nepochybne 1. 

svetová vojna, vojna ktorá od základov zmenila spôsob vedenia vojny, a taktiež  na ďalších 20 

rokov zmenila mocenské usporiadanie sveta. Rozsah vojnových škôd bol obrovský. 9 

miliónov mŕtvych Európanov znamenalo najmä v západnej Európe dlhodobú demografickú 

krízu. Samotná Veľká Británia zaznamenala takéto straty – 908,000 zabitých a mŕtvych,        

2, 090, 012 zranených, 191, 652 uväznených a nezvestných, čo činilo 35,8% z celého počtu 

mobilizovaných síl.2  Okrem obrovských materiálnych škôd boli omnoho zdrvujúcejšie škody 

vo finančnej a menovej oblasti: obrovské deficity štátnych rozpočtov, zdrvujúci verejný dlh, 

inflácia a znehodnotenie meny. Sociálne a mravné otrasy spôsobené vojnou tieto problémy 

ešte väčšmi prehĺbili. Výsledkom bolo oslabenie dovtedajšieho primátu Európy vo svete. Je 

samozrejmé, že prvá svetová vojna neobišla ani futbal a zanechala hlbokú ranu v jeho rozvoji 

v podobe prerušenia súťaží, zničení športovísk a tragických úmrtí profesionálnych alebo 

amatérskych futbalistov. Čo sa týka súťaží v Anglicku – nehrali sa v rokoch 1915 až 1919, 

posledným predvojnovým majstrom prvej divízie bolo mužstvo Evertonu3 v sezóne 

1914/1915 a prvým povojnovým víťazom v sezóne 1919/1920 West Bromwich Albion4, 

taktiež bol prerušený aj FA Cup, posledným predvojnovým víťazom bol Sheffield United 

                                                 
1 Citát je reakciou na futbalový zápas odohraný medzi britskými a nemeckými vojakmi tzv. „Christmas truce“ – 
vo voľnom preklade: „Vianoce ako sviatok lásky primäli smrteľných nepriateľov stať sa aspoň na chvíľu 
priateľmi. Prečo by to tak nemohlo byť navždy?“ Pozri - 
<http://newsfromrussia.com/sport/2000/12/23/1635.html> [online] 
2 Spartacus Educational – 1. World War: Casualities, dostupné na: 
<http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWdeaths.htm>  [online] 
3 Pozri bližšie: http://www.evertonfc.com/history/everton-the-begining.html  [online] 
4 Pozri bližšie: http://www.wba.premiumtv.co.uk/page/Home/0,,10366,00.html  [online] 
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a prvým povojnovým až roku 1920 Aston Villa po víťazstve nad Huddersfieldom Town.5 

Množstvo mladých nádejných talentov bolo povolaných do britskej armády a ich hrdinskú 

smrť dodnes pripomínajú mnohé pamätníky na ich domovských štadiónoch alebo 

univerzitách, napr. v Cambridgi. Na začiatku roku 1914 bolo škótske mužstvo Hearts of 

Midlothian  na vrchole škótskej ligy s ôsmymi víťazstvami v rade, no situácia sa zmenila po 

26. novembri toho istého roku keď sa všetci členovia družstva prihlásili do služieb britskej 

armády a ich služby boli využité v 1. futbalovom prápore z Midllesexského regiónu ( 1st 

Football Battalion of the Middlesex Region)6. Tento čin inšpiroval mnohých ďalších 

futbalistov a fanúšikov aby svoje osudy vložili do rúk britskej armády. Sedem členov Hearts 

sa domov nikdy nevrátilo. Traja z nich a to Harry Watie, Duncan Curie a Ernie Ellis, boli 

zabití v prvý deň ofenzívy pri Somme. Ďalší člen mužstva iba 22 ročný Paddy Crossan bol tak 

nešťastne zranený, že jeho pravej nohe hrozila amputácia a tak ležiac na lôžku prosil službu 

konajúceho doktora so slovami: „Potrebujem svoje nohy – som futbalista!“, aby mu nohy 

zachránil iným spôsobom čo sa nakoniec aj podarilo. Tragédiou tohto mladého futbalistu bolo 

to že síce vojnu prežil no k futbalu sa nikdy nevrátil, pretože tesne po vojne zahynul na 

následky vdýchnutia bojových plynov.7 Ďalším z množstva futbalistov v britskej armáde bol 

i obranca Bradfordu City, Donald Bell (dokonca považovaný za prvého profesionálneho 

futbalistu, ktorý sa prihlásil do britskej armády). Ako člen Yorkshireského regimentu bol roku 

1915 poslaný do Francúzska. Zúčastnil sa invázie pri Somme, kde hrdinským spôsobom 

zneškodnil guľometné hniezdo no neskôr bol pri rovnakom pokuse zabitý. Po smrti mu bol 

udelený tzv. Viktóriin kríž8, ktorý je udeľovaný za akt nesmiernej statočnosti alebo 

sebaobetovania sa. Takýto honor bol udelený profesionálnemu futbalistovi iba raz a to práve 

D. S. Bellovi. Ďalšími významnými futbalistami v britskej armáde boli napr. Jimmy Speirs, 

hráč Glasgowa Rangers, Leedsu United a Bradfordu, ktorému pomohol k víťazstvu v FA 

Cup-e v roku 1911 nad Newcastlom United. Ako príslušník kráľovských horských strelcov 

(Queens Own Cameron Highlanders)9 bojoval vo Francúzsku od roku 1916, po udelení 

medaily za statočnosť bol povýšený do hodnosti seržanta. Jeho osud bol taktiež tragický, keď 

bol zabitý pri Passchendalele 20. augusta 1917. Príbeh Waltera Tulla  je zaujímavý a svojim 

spôsobom raritný, hlavne preto že šlo o prvého černošského dôstojníka v britskej armáde 
                                                 
5 KREJČÍ, J.: Světový fotbal – Anglie. Brno: CP Press 2005, s. 85 
6 Spartacus educational – British football and 1. world war /J. Simkin – provider/ , Last updated april 2007, 
dostupné na:< http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWfootball.htm>  [online] 
7 Spartacus educational – British football and 1. world war /J. Simkin – provider/ , Last updated april 2007, 
dostupné na:< http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWfootball.htm>  [online] 
8 Pozri bližšie: http://www.victoriacross.org.uk/vcross.htm  [online] 
prípadne ,http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2000/06/28/nvc28.xml> [online] 
9 Pozri bližšie: http://www.qohldrs.co.uk/html/camerons_history.htm [online] 
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(dosiahol hodnosť poručíka) a druhého profesionálneho futbalistu čiernej pleti, prvým bol 

brankár Prestonu North End Arthur Walton.10 Walter Tull bol hráčom Tottenhamu Hotspur a 

Norhamptonu Town no o jeho služby už pred vojnou prejavili kluby ako napr. Glasgow 

Rangers. No ako jeden z mnohých zanechal futbalové trávniky a v júli 1916 sa zúčastnil 

hlavnej ofenzívy pri Somme. Ofenzívu prežil, no neskôr ochorel na chorobu zvanú „trench 

fever“ spôsobenú dlhým pobytom v zákopoch a musel podstúpiť liečbu v Anglicku. Jeho 

výnimočné vodcovské schopnosti si armáda uvedomovala a preto bol poslaný na taliansky 

front kde sa zúčastnil bitky na rieke Piava. No smrť si našla i tohto výnimočného futbalistu 

a to v roku 1918 už vo Francúzsku a to pri útoku na Favreuil. Ešte smutnejšie konštatovanie 

je, že v zákopoch 1. svetovej vojny zahynulo dokopy ďalších deväť členov klubu Tottanham 

Hotspur. V meste kde Walter Tull prežil istú časť svojej futbalovej kariéry si ho obyvatelia 

a funkcionári klubu Norhampton Town F.C. natoľko cenia, že v roku 1999 bol odhalený 

pamätník W. Tulla /tzv. Memorial to the life of Walter Tull/.11 Príbehy futbalistov ako W. 

Tull, Donald Bell alebo Paddy Crossan sú iba zlomkom utrpenia ktoré museli podstúpiť či už 

profesionálny futbalisti alebo amatéri (a nielen oni) počas 1. svetovej vojny a snáď by mohli 

slúžiť ďalším generáciám hráčov na to aby si uvedomili statočnosť, ktorou sa títo hrdinovia 

vyznačovali na futbalovom trávniku, ale i na bojiskách v celej Európe.  

 

 

Futbal a jeho formy počas bojových operácií 1. svetovej vojny 

 

     Vojaci v plnom nasadení oháňajúci sa bodákmi, granáty vybuchujúce navôkol, množstvo 

mŕtvych navôkol a 4 futbalové lopty pred útočiacim plukom...Veľmi nezvyčajná predstava 

zákopovej vojny prvej svetovej vojny no nie nereálna. Dôkazom je fotografia slávneho útoku 

regimentu East Surrey 1. júla roku 1916 na Montauban počas prvého dňa ofenzívy pri 

Somme, umiestnený v Britskom Národnom Futbalom Múzeu.12  Táto legendárna fotografia 

zobrazuje útok bataliónu „D“ pri Montauban, kde sú pred vojakmi jasne viditeľné futbalové 

lopty. Táto myšlienka sa zrodila v hlave Kapitána W.P. Nevilla (ktorého možno na obraze 

vidieť na čele útoku), Nevill sa rozhodol že nechá vyrobiť 4 futbalové lopty pre každú čatu 

                                                 
10 Spartacus educational – British football and 1. world war /J. Simkin – provider/ , Last updated april 2007, 
dostupné na: <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWfootball.htm>  [online] 
11 Walter Tull official website, WWW user survey. Dostupné na: http://www.waltertull.originationinsite.com/ 
[online] 
12 Pozri bližšie: http://www.nationalfootballmuseum.com/pages/collections/collections.htm [online] 
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a počas útoku sa budú vojaci snažiť čo najskôr dopraviť loptu na nemecké územie a ten komu 

sa to podarí v najkratšom čase dostane odmenu pre seba i svoju čatu. Jedna z týchto lôpt mala 

potlač s takýmto textom: „Veľký európsky pohár. Finále. East Surreys vs. Bavarians.“13 

Kapitán Nevill sa práve takýmto spôsobom snažil pozdvihnúť morálku vojakov a aspoň na 

krátku chvíľu preniesť ich myseľ z bojiska na futbalový trávnik. Dve z týchto legendárnych 

lôpt stále existujú – jedna je umiestnená v Národnom Vojenskom Múzeu14, druhá sa nachádza 

Vojenskom Múzeu Kráľovského Regimentu v Cantenbury v Kente. Pri tomto útoku zahynulo 

mnoho mužov a v oblasti Somme je pochovaný aj samotný kapitán W.P. Nevill. Táto príhoda 

je jasným dôkazom, že futbal prežíval i v tých najťažších podmienkach vojny a ďalším 

miestom kde futbal pretrval aj vo vojnovom besnení boli zajatecké tábory. Práve v spojitosti 

s futbalom v zajateckých táboroch sa spája  meno Steva Bloomera, futbalistu Derby County 

a Middlesborough, neskôr kapitána anglickej reprezentácie. V reprezentačnom drese Anglicka 

debutoval ako 21 ročný v zápase s Írskom v roku 1895. Bol prezývaný aj „kladivo na 

Škótov“,  jeho rekord 28 gólov v 23 stretnutiach ostal  neprekonaný až do roku 1956 a tento 

skvelý futbalista bol vďaka svojim schopnostiam (napr. v zápase so Škótskom strelil gól 

z vlastnej polovice ihriska) v prítomnosti často porovnávaný s donedávna kapitánom 

Anglicka Davidom Beckhamom.15 No Steve Bloomer je i autorom série dokumentov, 

rozhovorov s vojakmi, obrázkov, fotografií a záznamov zo zajateckého tábora v Ruhlebe 

(počet dokumentov je úctyhodných 574), kde sa dostal v roku 1915 keď ešte pred vojnou 

pôsobil ako tréner Berlin Britannia FC. Tieto dokumenty nám svedčia o udržiavaní 

športových tradícií no na druhej strane poskytujú obraz o živote v zajateckom tábore – 

udržiavaní morálky uväznených britských vojakov. S. Bloomer sa stal vedúcou osobnosťou 

medzi množstvom zajatcov, z ktorých množstvo bolo i bývalých či aktívnych futbalistov 

a podieľal sa na organizácii športových udalostí. Pamätnou udalosťou označenou za tzv. 

„Veľký medzinárodný zápas“ ktorý sa udial pod patronátom S. Bloomera bol zápas medzi 

výberom Anglicka a „zvyškom Sveta“ práve v tábore Ruhlebe , v záznamoch sa dokonca 

zachovala formácia tímov: 2-3-2-3.16  

    

 

                                                 
13 Lancashire Evening Post article: Tuesday 19th December 2006 by Peter Evans, dostupné na: 
http://www.nationalfootballmuseum.com/pages/news/features/061219%20Football%20and%20the%20World%2
0War%20I.doc [online] 
14 Pozri bližšie: http://www.national-army-museum.ac.uk/pictureLibrary/   [online] 
15 http://www.fortunecity.co.uk/business/helphelp/268/stevebloomer.html [online] 
16 Steve Bloomer and first world war – The National Archives Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, dostupné na: 
<http://www.nationalarchives.gov.uk/news/stories/87.htm> [online] 
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Vianočné prímerie – mýtus alebo realita? 

 

     Deň keď sa vojna zastavila kvôli futbalu, vianočné prímerie... aj takéto sú prívlastky 

legendárneho futbalového zápasu medzi britskými a nemeckými vojakmi na fronte prvej 

svetovej vojny. Doteraz bol tento zápas považovaný za romantický mýtus alebo legendu, 

dokonca bola o tejto udalosti napísaná kniha – autorom je Michael Foreman s názvom War 

Game a s rovnomenným názvom bol natočený aj film, čo svedčí o veľkom záujme ľudí o túto 

pozoruhodnú udalosť. Našlo sa mnoho záznamov v rôznych listoch, no výpovede boli natoľko 

protirečivé, že ich nebolo možné považovať za pevný dôkaz. No v poslednej dobe sa situácia 

radikálne zmenila, i keď je nutné zdôrazniť, že dostupné pramene sa i napriek novým 

zisteniam v mnohom líšia. Nedávno bol nájdený prvý relevantný dokument, ktorý potvrdzuje 

odohratie legendárneho zápasu medzi britskými a nemeckými vojakmi. Ide o záznam 

v denníku 24 ročného nemeckého vojaka 134. saského regimentu Kurta Zehmischa.17 Denník 

objavil na povale syn K. Zehmischa, Rudolf v rodinnom dome v Sasku. Zápis v denníku 

opisuje chladné decembrové ráno roku 1914. Zehmisch a jeho spolubojovníci sa vyškrabali 

ponad zákopy aby pozbierali rozkladajúce sa telá mŕtvych vojakov a zrazu zbadali že sa k nim 

blížia britskí vojaci. Ako sa píše v denníku: „začali sme sa rozprávať a Angličania doniesli zo 

svojich zákopov futbalovú loptu. Po krátkom oťukávaní sa spustila veľmi živá hra. Na jednej 

strane sme sa cítili úžasne no na druhej strane to bolo veľmi zvláštne. Myslím že britskí 

dôstojníci cítili to isté...“18 V tomto „zákopovom futbale“ na území nikoho sa z triumfu tešili 

nemeckí vojaci a Briti  nechceli stráviť porážku len tak ľahko a tak sa dohodli na odvete ktorá 

sa mala konať 26. decembra. No keď sa nemecké vedenie dozvedelo o takomto akte bratstva 

medzi bojujúcimi stranami, s okamžitou platnosťou presunuli dotyčnú čatu na inú časť frontu. 

Je však treba zdôrazniť že táto udalosť bola mnohokrát zidealizovaná a to nielen vo forme 

vojenskej humanity a spolupatričnosti, ale ako vojenská udalosť kombinovaná s elementom 

športu. Príbehov o tomto futbalovom zápase existuje skutočne množstvo. Z jednej 

z perspektív možno povedať, že toto prímerie nebolo až tak neočakávané. Niekoľko 

neutrálnych štátov sa pokúsilo presvedčiť súperiace strany aby vianočné sviatky prebiehali 

                                                 
17 Bancroft-Hinchey,T.: FOOTBALL MATCH BETWEEN FIRST WORLD WAR ENEMIES ON 
CHRISTMAS DAY 1914 REALLY TOOK PLACE, 23.12. 2000, dostupné na: 
<http://newsfromrussia.com/sport/2000/12/23/1635.html> [online] 
18 Bancroft-Hinchey,T.: FOOTBALL MATCH BETWEEN FIRST WORLD WAR ENEMIES ON 
CHRISTMAS DAY 1914 REALLY TOOK PLACE, 23.12. 2000, dostupné na: 
<http://newsfromrussia.com/sport/2000/12/23/1635.html> [online] 
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v pokojnej atmosfére mieru. K tejto výzve sa pridal aj samotný pápež Benedikt XV. 

Samozrejme úspech tejto výzvy bol veľmi neistý keďže mocnosti by akceptovali taký stav iba 

v podmienkach, ktoré by ich neznevýhodňovali. Napr. Rusko odmietlo výzvu s odôvodnením 

že pravoslávny veriaci oslavujú Vianoce o 2 týždne neskôr ako katolícky a protestantskí 

veriaci.19 No na druhej strane možno povedať, že k prímeriu nedošlo v hlavných stanoch 

a veliteľstvách armád, ale postarali sa oň  priemerní vojaci, hoci všetky prejavy bratstva boli 

tvrdo trestané.20 K samotnému aktu prímeria došlo podľa dostupných informácií na línií dlhej 

30 míľ neďaleko belgického mesta Ypres, ktoré bolo neskôr svedkom použitia bojových 

plynov, končiacej pri dedinke Nueve Chapelle.21 Dohady historikov o tomto futbalovom 

zápase stále pokračujú. T. Löwer vyjadruje isté pochybnosti o zápase v roku 1914, podľa jeho 

zistení šlo len o zdramatizovanie celého prímeria, no ponúka viac pravdepodobnú alternatívu 

z roku 1915.22 Veľkú úlohu pri zobrazovaní tejto udalosti zohrávala i dobová propaganda 

a postoje jednej strany k strane druhej. Nemecká strana videla v Britoch národ obchodníkov 

za každú cenu sa snažiacich udržať si svoju pozíciu vo svete. Nemecký žid Ernst Lissauer 

vytvoril nenávistnú hymnu voči Anglicku23, za čo sa mu dostalo uznania od samotného 

nemeckého cisára Wilhelma II. Na druhej strane boli Nemci zo strany Angličanov veľmi 

často považovaných za Hunov – toto prirovnanie nevzniklo náhodou, vychádza z prejavu 

cisára Wilhelma II z 27. júna r. 1900 v Bremerhavene, keď po vypuknutí povstania boxerov 

v Číne posielal svojich vojakov so slovami: „Nemeckí vojaci nemajú brať žiadne ohľady 

a majú sa správať ako Huni pred mnohými rokmi.“ Je však zaujímavé, že nemeckí vojaci 

neboli vyslaní ako samostatná intervenčná jednotka ale ako súčasť medzinárodnej intervencie 

spoločne s vojskom USA, Francúzska a Veľkej Británie.24 Nemeckí vojaci a ich cisár boli na 

anglickej strane vnímaní ako zosobnenie militarizmu. Tento obraz bol zámerne vykresľovaný 

na oboch stranách a ovplyvnil hlavne mladšiu generáciu vojakov prichádzajúcich zo 

stredných škôl a univerzít. V týchto podmienkach sa naskytá veľmi dôležitá otázka – ako bolo 

vôbec možné, že sa dve znepriatelené strany mohli podporené propagandou zastaviť v boji 

a na chvíľu sa správať ako priatelia, či zmerať svoje sily na „futbalovom“ poli. Tomuto 

                                                 
19 Pozri bližšie: <http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/>   
20 Löwer, Thomas: Demystifying the Christmas Truce 1914. Marburg: Philipps Universitat 2003, dostupné na: 
<http://www.greatwar.nl/frames/default-christmastruce.html> [online] 
21 The Christmas Truce – from 1. world war.com, updated November 20 2004, dostupné na: 
<http://www.firstworldwar.com/features/christmastruce.htm > [online] 
22 Eggers, Erik: „Ausflüge in die Menschlichkeit.“ Frankfurter Rundschau. 20 December 2002. 16. and 
Goldstein, Richard: “Bertie Fealstead, 106, Soldier Who Joined a Timeout in War” New York Times, July 30 
2001. 
23 Posledná strofa tejto piesne znamená vo voľnom preklade do slovenského jazyka: „Milujeme ako jeden, 
nenávidíme ako jeden. Máme jedného nepriateľa, jedného jediného – Anglicko!“ 
24 Roetter, Charles: The Art of Psychological Warfare. New York: Stein and Day, 1974,s. 45-46. 
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problému sa venuje historik Modris Ekstein, podľa jeho zistení sa po šiestich mesiacoch vojny 

na front dostalo mnoho vojakov zo zálohy, ktorí mali svoje životy hlavne mimo vojny a tak 

cítili väčšiu zodpovednosť za svoje rodiny, a tak sa mnohokrát viac dostávali do kontaktu 

s nepriateľom ako mladší vojaci otrávení nenávisťou a propagandou.25 Je nespochybniteľné, 

že propaganda na oboch stranách ovplyvnila názor vojakov na svojich protivníkov, preto je 

jasné že nie všade mohlo dôjsť k zmieraniu, vojaci verili vo vinu druhej strany. Svedčí o tom 

aj úryvok listu poručíka nemeckej armády: 

„Takýto návrh /zmierenia/ by sme v minulosti určite s radosťou privítali, no teraz keď sme 

odhalili pravý charakter Anglicka nemôžeme nič také prijať. Nepochybujeme že ste čestnými 

mužmi, ale každý pocit v nás nesúhlasí s priateľským zmierením s krajinou, ktorí si tajnými 

cestami získala priateľstvo ostatných krajín a s ich pomocou nás ponížila, s národom ktorý 

navonok prejavuje kresťanstvo a napriek tomu sa neštíti používať dum-dum guľky.“26  

Rovnaké pocity sa objavovali aj na druhej strane zákopov, svedčia o tom aj zápisky kapitána 

Billyho Congreva z 3. divízie: 

„Dostali sme presné rozkazy, ktoré každému mužovi zakazovali zúčastniť sa prímerí aj keď 

sme začuli isté hlasy o tom, že Nemci by sa prímeria zúčastnili. Aj tak urobili. Priblížili sa 

k nám spievajúc a tak sme spustili otvorenú paľbu, čo je jediné zmierenie ktoré si zaslúžia.“27 

Nemeckí vojaci boli v očiach Britov vnímaní a opisovaní prívlastkami ako napr. „Diabli, 

Huni“ a podľa ďalších slov vojakov: „skutky o ich podlosti ponechali Britom dostatočný 

nadhľad.“ 28  

Jeden z ďalších aspektov vnímania tejto problematiky je aj stránka politická. Anglický 

úradník R.J. Fairhead nevidel zlo 1. svetovej vojny vo vojakoch, ale v politickej štruktúre 

Európy a vžitým národným stereotypom. Jeho naučená nenávisť voči Nemcom sa premenila 

na všeobecný odpor voči celej situácii a systému ktorý mohol dopustiť vojnu akou je táto. 

Poručík A.P. Sinkinson opísal podobné skúsenosti takto: 

„Ako som tak pomaly kráčal späť do našich zákopov, spomenul som si na slová Mr. Asguisha 

o tom že nemožno zasunúť meč do pošvy skôr kým nebude nepriateľ porazený úplne. Veľmi 

                                                 
25 Ekstein, Modris: Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modern Age.Boston/New York: First 
Mariner Books, 2000,s. 109-114. 
26 Löwer, Thomas: Demystifying the Christmas Truce 1914. Marburg: Philipps Universitat 2003, dostupné na: 
<http://www.greatwar.nl/frames/default-christmastruce.html> [online] citované z: Weintraub, Stanley: Silent 
Night. The Remarkable 1914 Christmas Truce. New York: Free Press 2001 
27Terry, Norman: Congreve, Billy. Armageddon Road, A VC’s Diary, 1914-1916. London: William Kimber 
1982. 
28 Löwer, Thomas: Demystifying the Christmas Truce 1914. Marburg: Philipps Universitat 2003, dostupné na: 
<http://www.greatwar.nl/frames/default-christmastruce.html> [online] 
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jednoducho si to predstavujú Angličania žijúci si svojim pohodlným životom doma ďaleko od 

bojísk rozprávajúc o týchto veciach, ale keď ste tu začínate si uvedomovať že podporovanie 

tejto nenávisti /medzi národmi/ je nemožné.“ Sinkinson nepovažoval Nemcov za horších ľudí 

ako bol on. Uvedomoval si však fakt, že ľudia vzdialení od všetkých krutostí, brutality, smrti 

a skutočnej grimasy vojny sú schopný si budovanú nenávisť ponechať, pretože nevidia reálny 

obraz vojnových udalostí. Práve spomínané prímerie pomohlo niektorým vojakom svoju 

nenávisť prekonať a prehodnotiť svoj postoj k nemeckej strane a nepochybne sa to isté udialo 

aj v opačnom garde. Príslušník westminsterského streleckého pluku M. Percy to zhodnotil 

slovami: „Oni /Nemci/ sa skvele ukázali v celej veci /Vianočnom prímerí/ a ukázali kopu 

dobrej vôle. Teraz mám úplne iný názor na Nemcov. Obe strany po sebe znovu začali strieľať 

a znova sú nepriateľmi na život a na smrť. Nie je to zvláštne?“29 

Angličania často robili rozdiely medzi jednotlivými oddielmi nemeckej armády – podľa toho 

či v jej radoch prevažovali pruské alebo saské jednotky. Je však treba zdôrazniť fakt že 

niekedy nezáležalo kto z akej časťi krajiny pochádza, či sa už jednalo o jednu alebo druhú 

bojujúcu stranu. Slová kapitána Hamiltona, o tom že „my všetci...Angličania, Škóti, Íri,  

Prusi , Sasi či Bavori sme spievali vianočné koledy spoločne.“30  

I napriek všetkým tvrdeniam ktoré popierajú futbalový zápas odohraný počas už spomínaného 

vianočného prímeria a zhodnotení faktov o nefutbalovej stránke tejto udalosti, existuje mnoho 

záznamov ktoré potvrdzujú, že víťazstvo v tomto zápase patrilo nemeckým vojakom 

v pomere 3:2. Okrem už spomínaného denníka K. Zemischa nám túto udalosť opisuje 

nemecký poručík Johannes Niemann zo 133. saského regimentu, takto: „Začul som že sa naši 

a škótsky vojaci pustili do reči...vymieňali si cigarety, čokoládu a iné predmety. Neskôr 

škótsky vojak priniesol futbalovú loptu akoby ju zobral odnikadiaľ a o pár minút sa rozbehol 

živý futbalový zápas.  Brány sme si označili čiapkami. Hra na zmrznutom teréne bola veľmi 

náročná no my sme sa striktne držali pravidiel, až na to že sme hrali okolo hodiny a bez 

rozhodcu...Hra sa skončila výsledkom 3:2 pre Fritzov proti Tommies /britský vojaci/“.31 

Podobná udalosť akou bolo vianočné prímerie r. 1914 sa už v prvej svetovej vojne 

nezopakovala. Prispelo k tomu hneď viacero dôvodov – jedným bola nepochybne zmena vo 

vedení vojny. Použitie bojových plynov, bombardovanie britských cieľov nemeckým 

vzducholoďami značky Zeppelin, potopenie parníku Lusitania nemeckou ponorkou atď. 

                                                 
29 Percy-Westminster Rifle Man. In: Boisseau, H. E.: The Prudential Staff and the Great War. Londýn: The 
Prudential Assurance Company Limited, 1938, s.18 
30 Löwer, Thomas: Demystifying the Christmas Truce 1914. Marburg: Philipps Universitat 2003, dostupné na: 
<http://www.greatwar.nl/frames/default-christmastruce.html> [online] 
31 Christmas in the Trenches – Football Special, retrived from footballpoets.org  -  c/o 18, Bisley Road, Stroud, 
Glos, GL5 1HE, England, dostupné na: <http://www.footballpoets.org/ChristmasTruce.asp>[online]  
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Vedenie vojny sa stalo oveľa bezohľadnejším a straty boli na oboch stranách omnoho vyššie 

ako tomu bolo v roku 1914.   

     Príbehy o vianočnom prímerí boli mnohokrát interpretované v rôznych médiách. Britský 

folkový spevák Mike Harding prespieval túto udalosť v piesni „Christmas 1914“32, rovnako 

ako jeho americký kolega John McCutcheon v piesni „Christmas in the trenches“ 33, prípadne 

americký country spevák Garth Brooks v jeho piesni „Belleau woods“.34 V roku 1999 sa 

členovia tzv. The Association for Military Rememberance35 rozhodli že zrekonštruujú udalosť 

vianočného prímeria. Navštívili región kde sa udalosť odohrala, žili v zákopoch rovnako ako 

britský vojaci počas prvej svetovej vojny bez akýchkoľvek moderných vymožeností. 

Vianočné prímerie sa stalo inšpiráciou pre skupinu The Farm a jej pieseň „All together now“ 

/vo voľnom preklade všetci spolu/, ktorá sa stala hymnou anglickej reprezentácie na 

majstrovstvách  Európy v roku 1996. Takisto sa vianočné prímerie objavilo aj na filmových 

plátnach a to v r. 2005 vo francúzskom filme „Joyeux Noel“ a roku 1969 vo filme R. 

Attenborougha „Oh What a Lovely War“.  

     Zo spomínaných udalostí je jasné, že futbal má neskutočnú moc spájať ľudí iných 

náboženstiev, rás, vyznaní, pohlaví a dokonca znepriatelených strán. Je samozrejmé, že šport 

pomáhal vojakom zabudnúť na hrôzy vojny a omnoho viac sa to prejavilo ešte počas druhej 

svetovej vojny – za zmienku stojí štúdia Benjamina Hara „Football at military training centers 

during World war II.“ vydaná na pôde North Central College v USA.36 Daná problematika je 

v našej historiografii pomerne na pokraji záujmu, veľmi málo pozornosti sa venuje 

samostatne športu a futbalu nevynímajúc. Touto štúdiou som sa snažil priblížiť futbal aj 

v období ktoré športu vôbec neprialo – počas 1. svetovej vojny, jedného z najväčších 

konfliktov v dejinách ľudstva. Štúdia poukazuje na udalosti vo vojne, ktoré boli späté 

s futbalom a britskou armádou. Ťažiskom výskumu bola problematika vianočného prímeria 

ako ukážky humanity a bratstva medzi nepriateľmi, či už na poli vojenskom, ľudskom alebo 

futbalovom. I napriek veľkému počtu protichodných faktov som snažil podať objektívny 

nezainteresovaný obraz o načrtnutých udalostiach. Neprehliadnuteľnou pomôckou mi boli 

archívne materiály dostupné na rôznych anglických webových stránkach, ale hlavne 

                                                 
32<http://www.mikeharding.co.uk/books/other/bombers/xmas1914/xmas1914.html> [online] 
33 <http://www.folkmusic.com/t_christmas.htm> [online] , prevedenie piesne v podaní D. Quinna možno 
zhliadnuť - http://www.youtube.com/watch?v=s9coPzDx6tA  
34 <http://www.cowboylyrics.com/lyrics/brooks-garth/belleau-wood-5027.html> [online]  
35 http://www.hellfire-corner.demon.co.uk/chums.htm  
36 Pozri bližšie: HARE, B.: Football at military training centres at 2. World War. North Cental College 
2006,dostupné na: 
<http://library.noctrl.edu/archives/UndergraduatePublication/football%20at%20miltary%20training%20centers
%20during%20wwII.pdf> [online] 
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samostatne spracovaný archív a názvom Christmas Truce 1914, zameraný na danú 

problematiku. Editormi sú Alan Cleaver a Lesley Park.37 

                                                 
37 <http://www.christmastruce.co.uk/football.html> [online] 
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obr.č.8 

 
 
                                       

 
 
 
 
 

1. členovia tímu Hearts of Midlothian už ako príslušníci 1. futbalovového práporu 
z Midllesexského regiónu (1st Football Battalion of the Middlesex Region) na fronte. 
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2. Walter Tull ako príslušník britskej armády /1. zľava/ 
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3. Formácia tímov: 2-3-2-3 v zápase výberu Anglicka tzv. „zvyšku sveta“ v tábore Ruhleben 
organizovaného S. Bloomerom 
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4. Mapa tábora Ruhleben podľa dokumentov S. Bloomera 
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5. Dobová fotografia zachytávajúca britských a nemeckých vojakov počas tzv. „Vianočného 
prímeria“ 
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6. Mapa zachytávajúca miesto samotného aktu prímeria  na línií dlhej 30 míľ neďaleko 
belgického mesta Ypres, ktoré bolo neskôr svedkom použitia bojových plynov, končiacej pri 

dedinke Nueve Chapelle. 
 
 


