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  Buty biegowe przyszłości 
 

 Bieganie z pozoru jest jednym z najłatwiejszych, najprzyjemniejszych, a co dla wielu 
ważne najtańszych sportów na świecie. W ostatnich latach bycie „fit” stało się bardzo 
popularne i głównie dzięki temu nawet teraz zimą na ulicach spotkać możemy wielu 
amatorów biegowej przygody. Czy rzeczywiście jednak ten sport należy do najtańszych? 

 Dobrą wymówką do nieuprawiania sportu jest koszt zakupu sprzętu. Jeśli spojrzymy na 
ceny niektórych sprzętów sportowych to większość ludzi rezygnuje i wolą wydać swoje 
pieniądze na inne przyjemności. Do biegania profesjonaliści również potrafią wydawać 
tysiące złotych. Odzież termoaktywna, saszetki, pokrowce na telefon, zegarki elektroniczne… 
można tak wymieniać bez końca. Najważniejsze w tym wszystkim, a co zarazem idzie 
najbardziej skomplikowanym wyborem są buty.  
 Tym, którzy biegają wyłącznie rekreacyjnie oczywiście wystarczy tańsze obuwie 
sportowe, które można dostać w okolicach 100 zł. Ci bardziej wymagający są w stanie 
zapłacić nawet kilka tysięcy złotych na inną parę. Ale jak to się wszystko zaczęło? Pierwsze 
profesjonalne buty biegowe New Balance powstały w latach 60-tych XX wieku. Zatem teraz 
rynek ten obchodzi swoje 60 urodziny. Obecnie na półkach znaleźć możemy bardzo 
zaawansowane buty, miękkie, twarde, na asfalt, na piach, dla biegów długich, dla biegów 
krótkodystansowych… wybór większy niż w oponach samochodowych. Jak jednak będą 
wyglądać buty przyszłości i jaką technologią będą naszpikowane?  
 Trudno wyobrazić sobie buty przyszłości. Co jeszcze można w nie włożyć? Na pewno 
będzie w nich dużo technologii. Już teraz tworzone są modele, które możemy sparować z 
telefonem i potem oglądać sprawdzić jaki przebiegliśmy dystans i w jakim tempie. Moim 
zdaniem buty biegowe w przyszłości będą czymś więcej. Jedna z firm zajmujących się tym 
rynkiem stworzy parę butów idealnie spersonalizowaną pod danego człowieka. Dojdzie do 
takiej sytuacji, że dorosły człowiek będzie miał jedną parę butów biegowych na całe życie. 
Takie buty podczas biegu za sprawą sztucznej inteligencji będą dopasowywać się do podłoża 
po jakim się biegnie. Rozwinięcie technologii sprawi również, że takie buty będą stworzone z 
ultra lekkiego, ale zarazem wytrzymałego materiału. Odpornego na deszcz czy zabrudzenia. 
Stworzenie spersonalizowanych butów, idealnie dopasowanych do stopy danego człowieka 
sprawi, że dzięki nim zacznie biegać on szybciej oraz dłużej. Biegowe buty przyszłości 
uchronią również przed kontuzją, a za sprawą wgranego oprogramowania będą niczym 
osobisty trener, który ułoży nam idealnie dopasowany plan treningowy na podstawie 
historycznych wyników.  
 Na początku takie buty będą traktowane jako pewnego rodzaju doping przez organizacje 
pokroju MKOL, jak już jednak staną się powszechne i dostępne dla każdego przeciętnego 
odbiorcy to zostaną dopuszczone do startu w oficjalnych zawodach.  
 Na dzisiaj trudno wyobrazić sobie stworzenie takiego produktu. Jednak 60 lat temu też 
nikt nie wyobrażał sobie sytuacji, w której ktoś będzie zastanawiał się nad wyborem butów z 
pianką lub bez…  
 Biegowe buty przyszłości bez wątpienia zmienią nie tylko bieganie, ale całe podejście do 
sportu. Dzięki temu, że sport ten stanie się bardziej efektywny możliwe będzie, że stanie się 
on jeszcze bardziej popularny.  


