
 

H I S T O R I E  

60. léta 20. století 

Technologický vývoj šedesátých let znamenal významný krok změny v designu. Poprvé 

kopačky nebyly nad kotník a objevil se nízký střih. Tato změna dovolila hráčům se 

pohybovat rychleji a lépe ovládat míč. S těmito kopač

se stal Pelé na Mistrovství světa ve fotbale v roce 1962. Adidas rychle zareagoval a na 
dalším mistrovství světa v roce 1966, mělo již 75

V těchto letech fotbalový trh zaznamenal t
(1960), Joma (1965) a Asics (1964).

                                            

70. léta 20. století 

Vznik legendy Copa Mundial 

Sedmdesátá léta byla ve znamení sponzoringu, kdy se hráči, kl

začínala upisovat k nošení kopaček pouze jedné značky. Typickým příkladem byl Pelé, jež 

nosil kopačky značky Puma. V 70. letech vznikaly nové typy kopaček, mnoho stylů a barev 

(například bílé kopačky). Na konci 8. dekády firma Adid

kopačky Copa Mundial, vyrobené z klokaní kůže a určené pro rychlost a všestrannost (vyrábí 
se dodnes). V roce 1977 přišla na trh italská Diadora.
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Technologický vývoj šedesátých let znamenal významný krok změny v designu. Poprvé 

kopačky nebyly nad kotník a objevil se nízký střih. Tato změna dovolila hráčům se 

pohybovat rychleji a lépe ovládat míč. S těmito kopačkami přišla Puma a jejím ambasadorem 

se stal Pelé na Mistrovství světa ve fotbale v roce 1962. Adidas rychle zareagoval a na 
dalším mistrovství světa v roce 1966, mělo již 75 % hráčů na sobě kopačky značky Adidas.

V těchto letech fotbalový trh zaznamenal také vznik nových fotbalových značek: Mitre 
(1960), Joma (1965) a Asics (1964). 

                      

Sedmdesátá léta byla ve znamení sponzoringu, kdy se hráči, kluby nebo národní mužstva 

začínala upisovat k nošení kopaček pouze jedné značky. Typickým příkladem byl Pelé, jež 

nosil kopačky značky Puma. V 70. letech vznikaly nové typy kopaček, mnoho stylů a barev 

(například bílé kopačky). Na konci 8. dekády firma Adidas vyrobila vůbec nejprodávanější 

kopačky Copa Mundial, vyrobené z klokaní kůže a určené pro rychlost a všestrannost (vyrábí 
se dodnes). V roce 1977 přišla na trh italská Diadora. 
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