
 

KULTURNÍ HRY v První světové válce 

FOTBAL 

1. MNOHÉ MUNIČNÍ TOVÁRNY MĚLO SVÉ VLASTNÍ ŽENSKÉ FOTBALOVÉ TÝMY 

Během první světové války pracovalo v muničních továrnách více než 900 000 žen. Většina továren 
zaměstnávala sociálního pracovníka, který monitoroval zdraví, pohodu a chování jejich nové pracovní síly. 
Sport, zejména fotbal, byl podporován a mnoho muničních továren vyvinulo své vlastní ženské fotbalové 
týmy. 

2. FOTBAL POMÁHAL MUŽE UDRŽOVAT V KONDICI A VE VYSOKÉ MORÁLCE 
Vojska na západní frontě by strávila značnou dobu za liniemi. Aby se muži udrželi v kondici a aktivní a udrželi 
morálku, byl sport podporován a v mnoha případech oficiálně schválen. 

3. FOTBAL BYL POUŽÍVÁN PRO NÁBOR DO JEDNOTEK 
Fotbal byl široce používáným nástrojem pro nábor mužů do sil. Text na tomto plakátu je přímou výzvou 
tajemníka Fotbalové asociace pro ‚DOBRÉ SPORTOVCE‘, aby ‚HNED NAHRAJTE a pomozte ostatním DOBRÝM 
SPORTŮM, kteří tak statečně bojují v bitvě Británie proti světovému nepříteli‘.  

4. VÁLEČNÍ VĚZNI HRÁLI FOTBAL V TÁBORECH 
V kempu se pro nedostatek místa mohly hrát pouze devítkové zápasy. Mnoho fotbalových míčů bylo 
posláno válečným zajatcům přes Holandsko. 

5. FOTBAL JAKO NÁSTROJ PROPAGANDY  
Britové vyrobili fotbalovou hru v první světové válce. Jako mnoho propagandistických her tohoto období si 
dělal legraci z císaře. Cílem hry je dostat „fotbalové míče“ s míčem od výkopu, přes bludiště zákopů až do 
císařových úst. 

6. FOTBAL SE HRÁL VE VÁLEČNÝCH DIVADLECH  
Štědrý den 1915. Sporty jako fotbal byly považovány za dobrý způsob, jak si důstojníci rozvinout vůdčí 
schopnosti a navázat spojení se svými muži. 

7. „NOVÉ SPORTY“ SE HRÁLY NA BRITSKÉM FOTBALOVÉM HŘIŠTI 
Příchod amerických jednotek a jednotek Dominion do Británie přinesl britské veřejnosti nové sporty, jako je 
baseball a australský fotbal.  

8. VOJÁCI NA OBOU STRANÁCH FRONTY HRÁLI FOTBAL BĚHEM VÁNOČNÍHO PŘÍMĚŘI 1914 
Mnoho současných dopisů a deníků popisujících příměří zmiňuje nepřátelské jednotky hrající fotbal.  

9. SERVISNÍ PERSONÁL HRÁL FOTBAL, ABY PŘEDEŠEL NUDĚ  
Většina servisního personálu musela snášet dlouhá období nudy, když zrovna nebyla v akci. Admirál Jellicoe 
ve snaze zabránit tomu, aby se znudění námořníci stali neklidnými a neukázněnými, podpořil rozvoj 
sportovních zařízení na námořní základně Scapa Flow na Orknejských ostrovech. Bylo postaveno fotbalové 
hřiště, i když se objevily stížnosti, že půda je příliš podmáčená. 



 

 

RAGBY  

1. 31 skotských hráčů ragby zemřelo v průběhu 1. světové války, více než v kterékoli jiné zemi.  
Ragbyové hvězdy spolu se svými protějšky ve fotbale a kriketu byly pro ostatní vojáky celebritami. Když 
vypukla válka, mnoho z těchto vzdělaných hráčů ragby se ocitlo v důstojnických řadách, což nebylo bezpečné 
místo. 

2. Hráči mezinárodní ragby scény, kteří zemřeli v první světové válce. 
Skotsko – 31, Anglie – 28, Francie – 21, Wales – 14, Irsko – 12, Nový Zéland – 12, Austrálie – 9, Jižní Afrika – 
5, Britské ostrovy – 2, Spojené státy americké – 1. 

3. Skotsko: Dr. David Bedell-Sivright. 
Těšil se pověsti nejdrsnějšího a nejtvrdšího útočníka své doby a hlavního zastánce dovednosti driblovat. V 
letech 1900 až 1908 hrál za Skotsko 22krát. Vedl Lions 1904, rok pracoval v Austrálii jako chovatel dobytka, 
než se vrátil do Edinburghu, aby dokončil svá lékařská studia. Onemocněl septikémií a jako Swannell zemřel 
v Gallipoli, byl pohřben na moři. 

4. Rok 1919, následky 1. světové války (1SV) 
Skupina ragbyových týmů mezinárodní scény se sešla v Británii na King’s Cup, turnaji ve své době 
bezprecedentním, ale dnes málo vzpomínaném. Na obrázku je vyobrazen Royal New Zealand Returned and 
Services' Association: 1/2-014210-G Knihovna Alexandra Turnbulla | Král Jiří V. předává královský pohár 
Novému Zélandu 19. dubna 1919 v Twickenhamu. 

5. Ragby byly považovány za intelektově náročnější hru než fotbal  
V ragby bylo více pravidel než ve fotbale, což marginalizovalo pracující třídy z hlediska účasti a vzdělávání 
mas. 

 
  



 

KRIKET 

1. Kriket během 1SV 
Kriket byl přísně omezen ve všech zemích, kde se původně hrál prvotřídní kriket, s výjimkou Indie. 

2. Je známo, že minimálně 210 prvoligových hráčů kriketu se zapojilo do ozbrojených sil, z čehož 34 bylo 
zabito.  
Spisy nekrologů z Wisdenu zahrnovaly mezi lety 1915 a 1919 jména stovek hráčů a funkcionářů všech 
měřítek, kteří zemřeli ve službách své země. 

3. Vojáci z Anzacu hráli improvizovaný kriket pod střelbou na Shell Green v Gallipoli v roce 1915. 
Australané hráli hru s výhledem na Turky, aby navodili dojem normálnosti a sebevědomí, zatímco celá 
jednotka byla tajně evakuována pryč z oblasti pláže. 

4. Kriket se hrál v zámoří, často ve fund-raisingových turnajích. 
Hru, kde se účastnila anglická XII proti indickému týmu, která se konala v Bombay Gymkhana v prosinci 1915 
za účelem válečné pomoci, sledovalo 40 000 lidí.  

5. Britští vojáci a vojáci Spolku byli učeni házet bomby jako by hráli bowling s kriketovým míčkem. 
Proběhl tréninkový nácvik, jak nejlépe uspět s touto technikou. Karikaturu, která na toto téma satirizuje, 
publikoval Geoffrey Stobie v roce 1918. 

 

 


