
                         

H I S T O R I E  K

80. léta 20. století 

Technologie materiálů a moderní střihy a neposlední řadě designový návrh umožňovaly na 
kopačkách stále větší plochy pro kontrolu 
vlastnosti měly kopačky Adidas Predator
kopačka díky svým „šupinám“ umožňovala větší sílu

V těchto letech vznikají firmy: v Anglii
(1982). 

         

90. léta 20. století 

Zatímco se predátory velmi dobře prodávaly, z Adidasu odešel Craig Johnston a na trh 
vstoupily další značky. Mizuno s jejich Mizuno wave a hlavně 
vážící pouze 200 gramů. Puma přichází s Mobile Puma a Adidas s kolíky ve tvaru klínu. 
Konkurence se přiostřila a kvůli tomu vznikaly stále lepší a lepší kopačky.

Popularita Adidas Predator, s polymerovou pružnou podrážkou nastartovala technické 
vychytávky i u dalších výrobců. Fotbalový trh dává prostor a podmínky pro vstup dalším 
značkám. V roce 1992 vstoupila na trh zn
1993 se objevuje Uhlsport. Puma
podrážce kopačky (měkčí došlap, bez nutnosti vnitřních vložek). Adid
roce 1995 se systémem TRAXION, který dával větší stabilitu hráč a kolíky ve tvaru klínu. V 
roce přišla značka Mizuno se svým systémem podrážek Wave. Avšak nejdůležitějším 
momentem devadesátých let se stal vstup největšího výrobce sport
značky Nike se svým modelem Mercurial (1998), vážícím jen 200 gramů.

     

T O R I E  K O P A Č E K - 4 

Technologie materiálů a moderní střihy a neposlední řadě designový návrh umožňovaly na 
kopačkách stále větší plochy pro kontrolu míče a stále lepší trakci kopaček a povrchu. Tyto 

kopačky Adidas Predator, které vytvořil bývalý hráč Craig Johnston. Tato 
kopačka díky svým „šupinám“ umožňovala větší sílu a faleš při kopu do míče.

V těchto letech vznikají firmy: v Anglii Umbro (1985), v Itálii Lotto a Španělsku Kelme 

    

Zatímco se predátory velmi dobře prodávaly, z Adidasu odešel Craig Johnston a na trh 
vstoupily další značky. Mizuno s jejich Mizuno wave a hlavně Nike s jejich 
vážící pouze 200 gramů. Puma přichází s Mobile Puma a Adidas s kolíky ve tvaru klínu. 

li tomu vznikaly stále lepší a lepší kopačky.

Popularita Adidas Predator, s polymerovou pružnou podrážkou nastartovala technické 
vychytávky i u dalších výrobců. Fotbalový trh dává prostor a podmínky pro vstup dalším 
značkám. V roce 1992 vstoupila na trh značka Reebok se svými kopačkami. Rok poté v roce 

Puma přišla v roce 1996 PUMA Mobile, což byl pěna v přímo v 
podrážce kopačky (měkčí došlap, bez nutnosti vnitřních vložek). Adidas přišel s reakcí v 
roce 1995 se systémem TRAXION, který dával větší stabilitu hráč a kolíky ve tvaru klínu. V 
roce přišla značka Mizuno se svým systémem podrážek Wave. Avšak nejdůležitějším 
momentem devadesátých let se stal vstup největšího výrobce sportovního oblečení americké 

Nike se svým modelem Mercurial (1998), vážícím jen 200 gramů.

 

Technologie materiálů a moderní střihy a neposlední řadě designový návrh umožňovaly na 
a stále lepší trakci kopaček a povrchu. Tyto 

, které vytvořil bývalý hráč Craig Johnston. Tato 
a faleš při kopu do míče. 

Umbro (1985), v Itálii Lotto a Španělsku Kelme 

 

Zatímco se predátory velmi dobře prodávaly, z Adidasu odešel Craig Johnston a na trh 
s jejich Mercurialem 

vážící pouze 200 gramů. Puma přichází s Mobile Puma a Adidas s kolíky ve tvaru klínu. 
li tomu vznikaly stále lepší a lepší kopačky. 

Popularita Adidas Predator, s polymerovou pružnou podrážkou nastartovala technické 
vychytávky i u dalších výrobců. Fotbalový trh dává prostor a podmínky pro vstup dalším 

ačka Reebok se svými kopačkami. Rok poté v roce 
Mobile, což byl pěna v přímo v 

as přišel s reakcí v 
roce 1995 se systémem TRAXION, který dával větší stabilitu hráč a kolíky ve tvaru klínu. V 
roce přišla značka Mizuno se svým systémem podrážek Wave. Avšak nejdůležitějším 

ovního oblečení americké 
Nike se svým modelem Mercurial (1998), vážícím jen 200 gramů. 

  


