
 

H I S T O R I E  K

Kopačky 

Jak se vyvíjela pravidla fotbalu, tak vznikaly a zlepšovaly se boty určené pro jeho hru. Jejich 

historie sahá až do 16. století ke králi Jindřichu VIII., kterému vadilo, že v dobových 

střevících se špatně pohybuje a málo mu chrání nohu. Kopačky byly vyrobe

ševcem Corneliusem Johnsonem za cenu 4 šilinků, což je dnešní ekvivalent 100 liber, v roce 

2013 asi 3000 Kč. Nedochoval se však jejich model, pouze existuje jejich popis. Byly 

vyrobeny ze silné kůže, vysoké do půli lýtek, měly zesílené kotn
boty pro běžné nošení. 

                

 

Počátky 19. století 

Fotbal v Británii se stával stále populárnější, ale nebyl nikde organizován a neexistovala 

pevná pravidla. Hráli ho zaměstnanci zastupující své 

kožené pracovní boty s ocelovou špičkou. Pro větší stabilitu na těžkých terénech hráči 
vtloukali ocelové šrouby. 

                        

Vznik - 30. léta 19. století 

Vznik pravidel fotbalu zapříčinil i posun v návr

museli nosit stejnou obuv. Hřeby (kolíky) musely být zaobleny a bylo jich šest. Jejich výška 

sahala nad kotníky, pro jejich ochranu. Vyrobeny byly ze silné kůže. Jejich váha byla 0,5 kg 

(pro představu, asi jako dnešní pohor
typicky britském počasí. 
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Jak se vyvíjela pravidla fotbalu, tak vznikaly a zlepšovaly se boty určené pro jeho hru. Jejich 

historie sahá až do 16. století ke králi Jindřichu VIII., kterému vadilo, že v dobových 

střevících se špatně pohybuje a málo mu chrání nohu. Kopačky byly vyrobe

ševcem Corneliusem Johnsonem za cenu 4 šilinků, což je dnešní ekvivalent 100 liber, v roce 

2013 asi 3000 Kč. Nedochoval se však jejich model, pouze existuje jejich popis. Byly 

vyrobeny ze silné kůže, vysoké do půli lýtek, měly zesílené kotníky a hlavně byly těžší než 
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Vznik pravidel fotbalu zapříčinil i posun v návrhu a funkčnosti kopaček. Všichni hráči 
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pohorky). Tato váha se zdvojnásobovala při deštivém, 
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