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Anotace
Tato práce s názvem Móda ve sportu byla zpracována jako absolventská práce při
ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Práce je zaměřena na to, jak se vyvíjelo sportovní oblečení od historie po
současnost, jaké bylo typické sportovní oblečení pro jednotlivá sportovní odvětví a
zajímavé módní výstřelky ve sportu.
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Úvod
Absolventskou práci na téma Móda ve sportu jsem si zvolila proto, že mám ráda
sport. Je to pro mě příjemně a smysluplně strávený čas. Při sportu se odreaguji a přijdu
na jiné myšlenky. Dozvím se něco nového od kamarádek, naučím se něco, co jsem
doposud neuměla a užiju si zábavu. Nejvíce mě baví jako sport mažoretky, protože na
sobě můžete mít jakékoli oblečení k tématice písničky a nikomu to nepřipadá divné, ba
naopak.
Ovšem díky této práci jsem se mohla dozvědět více i o jiných sportech, jako je
například golf, tenis, plavání, zimní sporty a podobně, proto vím, že spousta sportů
změnila svou módu.
Při tvorbě této práce jsem postupovala tak, že jsem si vybrala nějaký sport a našla
jsem si obrázek z historie a současnosti. U některých jsem i napsala nejvýznamnější
rozdíly. Dále jsem také udělala anketu, kterou jsem zanesla do grafu a k nejčastějším
značkám jsem napsala něco málo z historie.
Minulost a současnost jsem poté mezi sebou porovnala.
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1 Historie sportovní módy
Móda má v každé době své specifické znaky a prvky s každým dalším rokem je móda
odlehčenější, jednodušší a praktičtější, přesto v ní nalézáme detaily z historických
oděvů. Návrháři se inspirují dobami minulými. Jednoduše řečeno, současná móda je
směs stylů z dob minulých, leč upravených do novodobé podoby. Otázkou je, zda tento
způsob módy je ten pravý. V některých sportech se móda vrací do minulosti, která
potom na kusu sportovního oblečení převládá.
V současnosti začali bavlnu nahrazovat elastické materiály. Používají se také látky, tzv.
funkční textilie, které mají:






odolnost proti vlivům povětrnosti
sníženou hořlavost
ochrana proti bakteriím a proti slunečnímu záření
pohodlnost v nošení (nízkou hmotnost, vysokou elasticitu)
snadnou údržbu
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2 Porovnání sportovní módy v jednotlivých odvětvích
V této části se zaměřuji na porovnání mnou vybraných sportů. Zvolila jsem si jak sporty
zimní, tak i letní. Postupovala jsem tak, že jsem si vždy našla k nějakému sportu
obrázek ze současnosti a z historie. Potom jsem hrála s obrázky hru „Najdi rozdíl“, ty
nejpodstatnější rozdíly jsem vypsala.

2.1. Golf
Golfisté na konci 18. století nosili na hraní golfu motýlky, paruky, třírohé klobouky a
dlouhé kabáty. Na konci 19. a počátkem 20. století golfisté usoudili, že toto formální a
velice nepohodlné oblečení je špatné a tak se přestal nosit motýlek, místo něj nosili
kravatu. Cilindry nahradili normální čepicí a frak nahradilo tvídové sako. Začínali se
nosit pumpky s podkolenkami. Na přelomu 20. a 30. let přišla obrovská revoluce, která
změnila golfovou módu. S tím co je a co není na golf vhodné a tradiční je to velice
složité. A je více než jisté, že naše pravnoučata se budou smát tomu, co nosí naše
generace na golf. Dnes je na golf slušné nosit dlouhé kalhoty a tričko s límečkem.
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2.2. Atletika
Pro porovnání oblečení v atletice, jsem si vybrala Emila Zátopku a Usaine Bolta. Na
první pohled je vidět, že se změnili jen detaily. Tílko se nenosí zastrčené a šortky jsou
delší. Celkově se v atletice bavlna začala nahrazovat elastickým materiálem. Když se
podíváme na změnu u žen, nejen že vidíme na první pohled elastický materiál, který je
přilehlý na tělo, ale hlavně vidíme, že tílko nahradila podprsenka a šortky nahradily
kalhotky.
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2.3. Cyklistika
V cyklistice proběhla opravdu velká změna. Podkolenky se už dávno nenosí. Rozvláté
tříčtvrťáky vyměnily přilehlé dresy. A kabáty? Ty už také na dnešním cyklistovi
neuvidíme. Ovšem nezapomeňme se podívat na jejich hlavy! Helmy, které nosili dříve,
se podobají spíše helmám pro jezdce na koních, než helmám cyklistů.

2.4. Fotbal
Ve fotbale proběhla podobně jako u atletiky nepatrná změna. Fotbalisti už obvykle
nenosí zastrčené tričko do kraťasů a dlouhý rukáv už z těl dnešních fotbalistů zmizel.
Dnes, když je fotbalistovi zima, tak si vezme termo prádlo pod dres.

-7-

2.5. Volejbal
Do volejbalu byli přidány spíše takové doplňky. Například nákoleníky. Jinak oblečení
jako takové se moc nezměnilo, jen jako ve většině sportech se z plandavého dresu
udělal dres přilehlý a ušitý přímo na míry hráče, či hráčky.

2.6. Tenis
Oblečení tenistů se také změnilo. Podobně jako u fotbalu, tak i tenisté už nenosí
zastrkaná trička do šortek. Bavlnu i v tenise nahrazuje elastický materiál, který jim
umožňuje lepší a rychlejší pohyb na hřišti.
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2.7. Plavání
Velká změna také proběhla v plavání. Plážový dozorce měřil, zdali plavky nejsou příliš
krátké. Pokud by byly, musela by nositelka zaplatit pokutu a byla by vykázána z veřejné
pláže.

2.8. Lední hokej
Lední hokej bez chráničů? To si v dnešní době neumím představit. Místo helmy nosili
čepice, svetry místo pořádných dresů a o kalhotách ani nemluvě. A rukavice také
neměli. Hrát lední hokej v minulosti muselo být nebezpečné, nemyslíte?
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2.9. Lyžování
V lyžování je také patrný rozdíl v módě. Velká změna je hlavně v použitých materiálech,
ze kterých je oblečení ušité. Používají se látky, které nepropustí vodu a jsou odolné
větru. Kdyby dnešní lyžař, lyžoval s šálou až u kolen, určitě by daleko nedojel. Šála by
mu bránila v rychlosti. Dříve bylo asi bezpečné lyžovat bez helmy, dnes tomu tak určitě
není.
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3 Značky
Vybrala jsem si čtyři značky, které jsou podle mě nejpopulárnější, a napsala jsem k nim
něco málo z historie.

3.1. Nike
Vše začalo v roce 1957 v jednom malém americkém městě Eugene, kde se nachází
atletický stadion oregonské univerzity. V tomto roce se na atletickém stadionu poprvé
setkali dva budoucí zakladatelé obchodní značky Nike, byl jím běžec středních tratí Phil
Knight a jeho trenér Bill Bowerman.
Oba byli velcí nadšenci do sportu a hledali pro své aktivity to nejlepší sportovní
vybavení. Chtěli velmi kvalitní výrobky za nízké výrobní náklady.
Pro reprezentaci svých produktů potřebovali i logo, proto se s návrhem nového loga
rozhodli oslovit studentku Carolyn Davidson, která vytvořila známou „fajfku“ zvanou
Swoosh, fajfka má znázorňovat pohyb, rychlost a dynamiku. Přestože se Philovi
navržené logo nelíbilo z důvodu časové tísně nakonec potištění krabic s obuví, které již
byly připravené k prodeji, logem Swoosh schválil.

3.2. Adidas
Adolf – po domácku ADI a první tři písmena jeho příjmení DASsler. Vzniká tak název
ADIDAS, který je záhy zapsán i do obchodního rejstříku a který nově založená
společnost nese dodnes. O rok později, v srpnu 1949, je zaregistrováno i logo
společnosti „Adolf Dassler adidas Sport shoes“ v podobě tří pruhů. Tři proužky se
stanou symbolem jedné z nejznámější společnosti na světě.
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3.3. Puma
Rudolf Dassler společně s bratrem Adolfem založili v roce 1924 firmu na výrobu
sportovní obuvi Gebrüder Dassler Schuhfabrik, ale v roce 1948 se rozešli. Rudolf založil
opět firmu vyrábějící sportovní obuv a pojmenoval ji podle prvních dvou písmen ze
svého jména Ruda (RUdolf DAssler), následně však firmu přejmenoval na Puma
Schuhfabrik Rudolf Dassler. Stejně postupoval i Adolf (Adi), který do názvu použil první
tři písmena a založil firmu Adidas.

3.4. Reebok
Kořeny celosvětově známé značky Reebok sahají až do 19. století. A to díky
nadšenému sportovci Josephu Williamu Fosterovi, který dal vzhled prvním běžeckým
tretrám.
V roce 1958 synovec zakladatele Robert Foster navrhl pro jejich firmu jednodušší a
mnohem výstižnější název. Nechal se inspirovat rozměrem malou ale nesmírně hbitou
jihoafrickou gazelou Reebok. Od té doby nese tento podnik místo Foster's shoe název
Reebok.
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4. Anketa
Rozhodla jsem se udělat i anketu, která obsahovala dvě otázky:


Jakou sportovní značku preferuješ?



Proč je tvá nejoblíbenější?

Jak se můžete na grafu sami přesvědčit, u dívek i kluků jednoznačně vede značka Nike.
Mojí nejoblíbenější značkou je také Nike. Na důvod, proč je tvá nejoblíbenější se všichni
shodli, že má kvalitní obuv a oblečení. Hned za značkou Nike je Adidas, já osobně
nevidím žádný rozdíl mezi těmito značkami. Oblečení i obuv se mi zdá velice kvalitní, a
pohodlná, stejně jako mým spolužákům. Reebok má také stejně dobré sportovní
vybavení jako předešlé dvě značky, jen Pumu nemám moc oblíbenou.

Dívky

14%

Nike

3%

Reebok

43%

Adidas

29%

Puma

11%

Žádná

Kluci
Nike

8%5%

Reebok

23%

Adidas

61%

Puma

3%

Žádná
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5. Závěr
A je to. Potřebné sporty jsou porovnány. Anketa je také hotová. Informace o
značkách také hotovo.
Úplně závěrem bych chtěla napsat, že historie módy je nedílnou součástí života
lidstva. Je zdrojem zkušeností, poznatků, je poučením a inspirací. Každý člověk by měl
znát alespoň základy historie módy sportu, který dělá, ale v jeho znalostech by neměly
chybět i důležité mezníky z dějin světové módy. A kde hledat informace? Můžeme
studovat encyklopedie, časopisy, internet, ale tou nejzábavnější formou, jak se něco
dozvědět, je podle mě pročítání vyplněných anket.
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6. Odkazy
Všechny obrázky jsou z:
https://www.google.com/imghp?hl=cs&gws_rd=ssl
Použitá literatura:
Ilustrovaná encyklopedie – Naše vlast (Pavel Augusta, František Honzák), Praha:
Slovart, 1998, 2003, 2009
Značky:
Nike - http://www.total-store.cz/historie-nike
Adidas - http://www.muzeum-sportovni-obuvi.cz/clanky/historie/adidas/
Puma - http://cs.wikipedia.org/wiki/Puma_%28zna%C4%8Dka%29
Reebok - http://www.rb-store.cz/obsah-historie-reebok
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