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První polovina 20. století 

Vzhled a hlavně funkce kopaček (ochrana nohy) zůstáva

změny. Avšak začali vznikat výrobci zaměření na výrobu kopaček, jako např. Gola (1905), 
Valsport (1920), a dánský výrobce Hummel, který vyrábí kopačky do dneška.

V Německu v roce 1924 založili dva bratři Adi a Rudolf 

(Gebrüder Dassler Schuhfabrik). Hned následující rok zařadili do výroby první kopačky

u kterých se daly měnit kolíky (6 nebo 7 kusů), dle aktuálních povětrnostních podmínek a 
povrchu. 

                              

1940 až 1960 

Po skončení 2. světové války nastal výrazný posun ve vývoji kopaček. Letecká doprava se 

stala levnější a díky tomu narostlo množství mezinárodních zápasů. Evropská mužstva byla 

konfrontována s jihoamerickou technickou dovedností, k

zásadně měnila funkce kopaček. Staly se lehčími, a výroba byla orientována na kop
vedení míče, než na ochranu nohy.

V roce 1948 vznikly firmy Adidas a Puma rozchodem

vznikly kopačky Puma Atom. Poprvé měly výměnné kolíky z kovu či plastu, a byly 
vyrobeny ze směsi syntetických materiálů a kůže.

 

              

T O R I E  K O P A Č E K - 2 

Vzhled a hlavně funkce kopaček (ochrana nohy) zůstával do konce druhé světové v

změny. Avšak začali vznikat výrobci zaměření na výrobu kopaček, jako např. Gola (1905), 
Valsport (1920), a dánský výrobce Hummel, který vyrábí kopačky do dneška.

V Německu v roce 1924 založili dva bratři Adi a Rudolf Dasslerovi továrnu na výrobu bot 

(Gebrüder Dassler Schuhfabrik). Hned následující rok zařadili do výroby první kopačky

u kterých se daly měnit kolíky (6 nebo 7 kusů), dle aktuálních povětrnostních podmínek a 

                    

Po skončení 2. světové války nastal výrazný posun ve vývoji kopaček. Letecká doprava se 

stala levnější a díky tomu narostlo množství mezinárodních zápasů. Evropská mužstva byla 

konfrontována s jihoamerickou technickou dovedností, která Evropany ohromovala. Zde se 

zásadně měnila funkce kopaček. Staly se lehčími, a výroba byla orientována na kop
, než na ochranu nohy. 

V roce 1948 vznikly firmy Adidas a Puma rozchodem bratrů Daslerových. V roce 1950 

vznikly kopačky Puma Atom. Poprvé měly výměnné kolíky z kovu či plastu, a byly 
vyrobeny ze směsi syntetických materiálů a kůže. 
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změny. Avšak začali vznikat výrobci zaměření na výrobu kopaček, jako např. Gola (1905), 
Valsport (1920), a dánský výrobce Hummel, který vyrábí kopačky do dneška. 

Dasslerovi továrnu na výrobu bot 

(Gebrüder Dassler Schuhfabrik). Hned následující rok zařadili do výroby první kopačky       

u kterých se daly měnit kolíky (6 nebo 7 kusů), dle aktuálních povětrnostních podmínek a 

 

Po skončení 2. světové války nastal výrazný posun ve vývoji kopaček. Letecká doprava se 

stala levnější a díky tomu narostlo množství mezinárodních zápasů. Evropská mužstva byla 

terá Evropany ohromovala. Zde se 

zásadně měnila funkce kopaček. Staly se lehčími, a výroba byla orientována na kopání a 
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vznikly kopačky Puma Atom. Poprvé měly výměnné kolíky z kovu či plastu, a byly 

                                                    


