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1. Historie sportovní módy 
  

• Návrháři se inspirují dobami minulými 
• V současnosti začali bavlnu nahrazovat elastické materiály 
• Používají se látky tzv. funkční textilie, které mají: 

• Odolnost proti vlivům povětrnosti 
• Sníženou hořlavost 
• Ochranu proti bakteriím a proti slunečnímu záření 
• Pohodlnost v nošení (nízkou hmotnost, vysokou elasticitu) 
• Snadnou údržbu 



Golf 
• Dříve: motýlci, paruky, třírohé klobouky, 

dlouhé kabáty 
• Dnes: dlouhé kalhoty, tričko s límečkem 

 
• Golf by jsem v historii nenazvala 

sportem, ale spíše se jednalo o 
společenskou událost 



Atletika 
• Dříve: plandavé krátké šortky v nichž bylo zastrčené vytahané tílko 
• Dnes: delší šortky přilehlé na tělo, bavlnu nahradil elastický materiál, ze kterého jsou dresy 

ušity, tílka u žen nahradila sportovní podprsenka  



Cyklistika 
• Dříve: podkolenky, rozevláté tříčtvrťáky, kabáty, helmy podobné helmám pro jezdce na koních 
• Dnes: dres je pohodlný a přilehlý na tělo cyklisty 



Fotbal 
• Dříve: bavlna, dlouhý rukáv 
• Dnes: sportovní materiál, někdy si fotbalisté berou pod dres funkční prádlo, aby udržovali tělesnou teplotu 



Volejbal 
• Dříve: plandavý dres 
• Dnes: nákoleníky, přilehlý dres ušitý na míry hráčky, či hráče 



Tenis 
• Dříve: bavlna, zastrkaná trička, pouze bílé oblečení, ženy nosili dlouhé šaty 
• Dnes: elastický materiál – lepší a rychlejší pohyb na hřišti, bílá barva dresu povinná jen při 

Wimbledonu, ženy nosí občas krátkou sukni 



Plavání 
• Dříve: plážový dozorce měřil, zda plavky nejsou příliš krátké, pokud by byli musela by nositelka zaplati pokutu 

a byla by vykázána z veřejné pláže 
• Dnes: přilehlý materiál, sukně by plavkyni velice brzdila 



Lední hokej 
• Dříve: čepice, svetry 
• Dnes: chrániče, dresy, rukavice, vyzdobené helmy 

 
• Spousta brankářů si nechává navrhovat svoje vlastní helmy, 

vyrábějí se helmy k poctě slavných hokejových brankářů, jako 
je například Dominik Hašek (na helmě je jeho fotografie) 



Lyžování 
• Dříve: šála až u kolen, svetr, čepice, ženy lyžovali v sukních 
• Dnes: látky, které nepropustí vodu, přilehlý dres, helma 



Značky 
• Nike - běžec středních tratí Phil Knight a jeho trenér Bill Bowerman, byli velcí nadšenci 

do sportu a hledali pro své aktivity to nejlepší sportovní vybavení. Chtěli velmi kvalitní 
výrobky za nízké výrobní náklady. 

 
• Adidas - Adolf – po domácku ADI a první tři písmena jeho příjmení DASsler. Vzniká tak 

název ADIDAS.  
 

• Puma - Rudolf založil 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. 
 

• Reebok - Joseph William Foster – 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. 
 
 
 



Anketa 
Anketa obsahovala dvě otázky: 
• Jakou sportovní značku preferuješ? 
• Proč je tvá nejoblíbenější? 
Jak se sami můžete přesvědčit vyhrála značka Nike, za ní je Adidas, Puma a Reebok. Já osobně preferuji 
Nike. Shoduji se s mými spolužáky i ve druhé otázce. Nejčastější odpověď byla, že má Nike nejkvalitnější a 
nejhezčí věci. 
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