




Jeff Johnson napisał w tamtych 
czasach pierwszy przewodnik po rynku 
obuwia w piśmie zatytułowanym 
„Distance Running News” 
Choć sam przyznawał, że 

w przypadku tej publikacji doszło do 
konfliktu interesów, to był jedną 
z niewielu osób, która wiedziała 
naprawdę dużo na temat obuwia 
sportowego.

Pierwszy przewodnik 
po rozmiarach









Badanie przez 
noszenie

Cały świat przypomniał sobie, że kiedyś 
biegał boso. Projektanci w Nike też 
uważnie śledzili nowe tendencje bosego 
biegania. Konsultując proces projektowania 
z trenerem Stanford Vinem Lananną, 
wypuścili na rynek but, który miał 
symulować to uczucie wolności w czasie 
biegania. Jednocześnie zapewniać 
odpowiednią porcję ochrony. 







Kamienie milowe w historii butów do biegania
1960 - New Balance Trackster To pierwszy model butów zaprojektowany specjalnie do biegania po asfalcie.

1972 - Nike Waffle Racer pierwszy model z podeszwą zewnętrzną o fakturze gofra.

1976 - New Balance 320 zyskuje sobie miano najlepszego buta w rozszerzonym rankingu ”Runner's World”.

1978 - Nike Air Tailwind wchodzi na rynek. To pierwszy but z technologią Air.

technologię. Kosztuje 100 dolarów. Można go uznać za najbardziej popularny produkt w historii obuwia biegowego.

1983 - Nike Pegasus to pierwszy w historii but amortyzowany powietrzem. Jego kolejne wersje są sprzedawane do dziś. Popularny 

Adidas Marathon Trainer to model, który nadaje się zarówno na asfalt, jak i w teren.

1989 - Adidas ZX8000 prezentuje swój flagowy system – Torsion.

1995 - Asics GT-2000 wchodzą na rynek. Seria GT ciągle cieszy się popularnością. Razem z Brooks Adrenaline GTS to dwa 

najlepiej sprzedające się modele w historii.

2005 - Adidas 1 oferuje elektroniczny system zmieniający amortyzację i kontrolę.

2013 - Adidas wypuszcza pierwszy model z systemem Boost. To pianka w podeszwie środkowej, która ma oddawać energię biegową

2016 - Nike Lunar Epic Flyknit pojawiają się na rynku, by zapewnić niepowtarzalne wrażenia biegowe. New Balance Zante

Generate to pierwszy w historii but biegowy, którego podeszwa środkowa została wydrukowana w nowoczesnej technologii druku 3D.
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