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1. Úvod
Pro moji ročníkovou práci jsem si vybral téma, které bude pojednávat o rivalitě
dvou firem, které patří k nejznámějším ve světě ve svém oboru. Jde o firmy Adidas
a Puma a málokdo tuší, že za vznikem těchto sportovních značek stojí dva bratři.
Na počátku to byli dva mladí kluci plní ideálů a plánů do budoucna, kteří si založili
vlastní továrnu na boty. A na konci? Dva největší rivalové, kteří se nikdy neudobřili.
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2. Společná firma bratrů Dasslerových (1924-1947)
Bylo těsně po konci 1. světové války, když bratři Adolf a Rudolf Dasslerové
z bavorského města Herzogenaurach nedaleko Norimberku začali v matčině
prádelně šít sportovní boty. Adi byl sportovní nadšenec, který trávil hodiny
vymýšlením designu, navrhoval sportovní boty a sám je vyráběl. Rudi byl zase velice
zdatný obchodník, ve firmě zastával roli obchodníka a personalisty.
Později továrnu továrnu pojmenovali Gebrüde Dassler Schunfabrik (Společná
továrna bratrů Dasslerů).

V začátcích kolem roku 1920 vlastnil firmu jen Adolf. V roce 1924 nastupuje do firmy i
Rudolf Dassler. V této době měla továrna asi 25 zaměstnanců a denně vyrábí 100
párů bot. Poté si chtěli od banky půjčit peníze na rozvoj továrny, ale banka jim žádost
zamítla. Neúspěchem se nenechali odradit a na Rudolfovu svatbu pozvali všechny
známé osobnosti města i finančního poradce banky.
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Na svatbě ukázali finančnímu poradci banky nové kopačky, které navrhli. Finanční
poradce byl těmito kopačkami tak nadšený, že schválil k půjčce. Půjčku využili pro
rozvoj továrny.
Po první světové válce se bratři Dasslerovi přidávají k nacistům. V roce 1936 před
letními olympijskými hrami v Berlíne přijíždí Adolf do Berlína s novými botami a
podaří se mu tam přesvědčit běžce Jesseho Owense, aby s nimi běžel. Owens
s jejich botami vyhrál 4 zlaté medaile.

Jesse Owens

Adolf byl svým úspěchem velmi nadšený, ale Rudolf takové nadšení nesdílí. Má
strach, aby je nacisté nepotrestali za to, že s jejich botami běžel Američan a ještě
k tomu s tmavou pletí. Poté si sice jejich boty začali pořizovat sportovci z celého
světa - ročně vyrobili 200 000 párů bot.
Čím víc se jim začalo dařit v obchodování, tím méně se jim dařilo v osobním životě,
kde začaly první hádky. Velký vliv na jejich vztah měla 2. světová válka.
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3. Rozdělení firmy-vznik značek Adidas a Puma (1947 součastnost)

Ve druhé světové válce byl povolán na frontu Rudolf a nedokázal se smířit
s tím, že nebyl povolán i jeho bratr. Po válce spolu bratři nedokázali mezi
sebou komunikovat a jejich rodiny se začali nenávidět.
Následkem nenávisti bylo to, že se bratři Dasslerovi rozhodli, že dále spolu
nedokážou pracovat a každý si založil vlastní továrnu. V tentýž den to oznámili
pracovníkům a řekli jim, že si každý může vybrat s kým bude nadále pracovat.
Pak si rozdělili stroje a majetek bývalé továrny. Každý si továrnu postavil na
druhé straně města, na opačných stranách říčky Aurach.
Adolf pojmenoval továrnu Adidas. Jméno Adidas vzniklo spojením tří písmen
začátečního jména a příjmení Adi+Das. Ke jménu Adidas později přidal tři
proužky, které jsou teď neslučitelně spojeny se značkou Adidas.
Rudolf továrnu pojmenoval Ruda spojením dvou začátečních písmen jména a
příjmení, ale potom název továrny změnil na akčnější název Puma, který
zároveň naznačuje, že firma bude „dravá šelma“ a mimo jiné to snad i byla
přezdívka Rudolfa v mládí.

Na obrázku jsou loga obou bratrů po rozdělení společné firmy.

7

Po rozdělení se bratři předháněli o to, kdo bude mít větší úspěch. Začali platit
sportovcům, aby nosili jejich boty. A každý se snažil vymyslet něco dobrého a
neobvyklého. Jejich rivalita kolikrát přesahovala meze slušného chování a trvala
až do jejich smrti.
Bratři Dasslerovi a jejich rodiny se neusmířili ani ve stáří. Jsou pohřbeni na stejném
hřbitově, ale každý na jiném konci.
Po jejich smrti továrny převzali jejich rodiny a potom továrny prodali.
Firmy se v současné době zaměřují nejen na obuv, ale i na oblečení nebo i
kosmetiku a elektroniku.

Současné loga značek Adidas a Puma
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4. Slavní sportovci v barvách Adidas a Puma
Protože v Německu, odkud oba bratři jsou, patří k nejpopulárnějším sportům fotbal a
atletika, zaměřily se obě firmy nejvíce na tyto sporty. Samozřejmě, že jejich zájmy
prosákly i do jiných sportovní odvětví.

4.1 Adidas
Mistrovství světa v kopané 1954 – první větší „duel“ o sportovce. Těsně před
mistrovstvím se Rudolf (Puma) rozhádal s reprezentačním manažerem a kopačky
pro hráče nakonec reprezentantům dodal Adolf (Adidas). Německo nakonec
senzačně, i díky kopačkám Adidas, získalo titul mistrů světa.

Německá fotbalová reprezentace.

Emil Zátopek – v botách Adidas získal na OH v Helsinkách v roce 1952 tři zlaté
olympijské medaile.

Emil Zátopek
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Z fotbalistů nedávné a současné éry, které podporuje Adidas, jsou nejznámější
David Beckham a hlavně Lionel Messi.

David Beckham a jeho kolekce kopaček predátor.

Lionel Messi a jeho kolekce kopaček Nemezis
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Adidas je oficiálním sponzorem MS ve fotbale a od roku 1970 dodává na šampionáty
hrací míče – na každé mistrovství nový typ.

Míče Adidas

4.2 Puma
Do „stáje“ firmy Puma patřili v historii výborní fotbalisté jako například Pelé, Diego
Maradona nebo Johan Cruiff.

Pelé

Johan Cruiff
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Diego Maradona

Poslední velkou hvězdou Pumy byl jamajský atlet Usain Bolt.

Usain Bolt

Dále Puma spolupracuje s automobilkou Ferrari. Puma a Ferrari vytvořili společnou
kolekci oblečení a bot.

Společná kolekce Pumy a Ferrari

12

5. Další známé světové firmy – konkurenti Adidas a Pumy
Samozřejmě, že kromě značek Adidas a Puma existují ve světě i další firmy, které se
zabývají výrobou sportovního vybavení.

5.1 USA
Nike-největší firma zabývající se sportovním oblečením

logo Nike

Reebok-od roku 2005 dceřiná společnost firmy Adidas. Reebok se specializuje na
sportovní oblečení a vybavení.

logo Reebok
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Under Armour-tato sportovní značka byla založena teprve nedávno (1996). Under
Armour se snaží prorazit do světa a pomalu se jim to daří.

logo Under Armour

5.2 Velká Británie
Umbro - anglický výrobce sportovních potřeb, od roku 2007 dceřiná společnost
značky Nike

logo Umbro
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5.3 Japonsko
Mizuno-zabývají se výrobou sportovního vybavení – atletika, fotbal, tenis

logo Mizuno

Asics-vyrábí nejlepší běžecké boty a atletické vybavení

logo Asics
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6. Závěr
V této ročníkové práci jsem Vás seznámil s historií a současností dvou
světoznámých sportovních značek Adidas a Puma.
Doufám, že Vás moje ročníková práce zaujala a dozvěděli se něco nového.

7.

Resumé
In this coursework I introduced the history and present of two world-famous sports
brands Adidas and Puma. Very interesting for me was the information that these
two brands were founded by two brothers. I also mentioned the other world
famous brands (Nike, Mizuno etc.). I hope that my coursework has captivated you
and you have learned something new.
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