


Na začátku všeho byl atletický stadion oregonské univerzity v americkém městě Eugene. V roce 1957 se v té-
hle baště běžeckých disciplín potkávají budoucí spoluzakladatelé firmy Nike – legendární inovátor a šéftrenér 
Bill Bowerman a jeho svěřenec, běžec středních tratí Phil Knight. Nikdo tehdy neměl tušení, kam až se tohle 
spojení rozběhne. V roce 1962 Phil Knight vyráží do Japonska, aby zde kontaktoval výrobce kvalitní sportovní 
obuvi Onitsuka Tiger a přesvědčil ho, že USA jsou skvělým trhem pro japonskou expanzi. Podnikatelé ze země 
vycházejícího slunce cítí vycházející hvězdu a souhlasí. Při domlouvání kontraktu ale vyjde najevo, že není 
s kým ho uzavřít. Aby Knight vykličkoval z trapné situace, na místě vymyslí název nové obchodní firmy. Tak 
vzniká společnost „Blue Ribbon Sports“, předchůdkyně Nike.

Následujících devět let distribuuje a prodává japonské běžecké boty na území Spojených států. Centrální 
sklad má malá firma v suterénu domu Knightových rodičů a v jeho dodávce, s níž objíždí regionální atletic-
ké závody. Po celou dobu se Bowerman s Knightem snaží s botami experimentovat, vyvíjet nové prototypy 
a dostat je na další metu. Jejich cílem je vytvořit maximálně funkční a především lehkou běžeckou obuv, 
která by atletům pomáhala dosahovat lepších výsledků a zároveň lepšího pocitu z běhu. V roce 1970 tuto 
posedlost poznává na vlastním vaflovači i Bowermanova manželka. Bill si potají vypůjčil její opékač a nalil do 
něj tekutou gumovou směs, aby vyzkoušel nový vzorek podešve. Výsledkem je totální změna podoby běžecké 
boty, která poprvé přichází takříkajíc z Nike kuchyně. O rok později se plní další sen. Jeff Johnson, první stálý 
zaměstnanec Blue Ribbon Sports, usne po vyčerpávající dřině v práci a ve spánku se mu zdá o řecké bohyni 
vítězství Níké. Jméno nové společnosti je na světě. Jaké štěstí, že se Jeffovi nezdálo například o peruánských 
indiánkách nebo ruském hokejovém bohovi Treťjakovi. V roce 1972 se značka Nike poprvé objevuje na trhu 
a věci se dávají do pohybu. Zanedlouho se Nike stává světovou jedničkou ve výrobě sportovní obuvi a oděvů. 
A zůstává jí dodnes.

značka Nike startuje na trhu

americký atletický rekordman Steve Prefontaine se stává prvním významným běžcem obouvajícím Nike

do prodeje je uveden model Wafle trainer se slavnou „vaflovou“ podešví. Brzy jde o nejprodávanější sportovní 
obuv v zemi

Frank Rudy, bývalý zaměstnanec NASA, přichází do Nike s nápadem, který nevídaným způsobem vylepší 
kvalitu a vlastnosti bot. Nike spolu s Rudym vyvíjí první tlumicí systém Nike Air – odolné vaky nahuštěné stla-
čeným vzduchem, které se při nárazu zmáčknou a poté se opět vrátí do původního stavu

britský běžec Steve Ovett je prvním, kdo přivede boty Nike na nejvyšší stupeň pod spalujícím olympijským 
ohněm

Joan Benoitová v botách Nike překonává ženský maratonský rekord. O čtyři měsíce později hned 23 sportov-
ců v Nike výstroji získává medaile na prvním atletickém mistrovství světa v Helsinkách

Nike spouští reklamní slogan „Just Do It“ – univerzální i silně osobní výzvu, která vyzývá ke snům, volá k či-
nům, odmítá výmluvy a poskytuje svobodu k výstřednosti, odvaze a výjimečnosti

všichni medailisté z atletické reprezentace Spojených států na olympiádě v Barceloně nosí oblečení a obuv 
Nike

Carl Lewis, Gail Devers a Michael Johnson, muž ve zlatých tretrách, vítězí na olympiádě v Atlantě

Nike na olympiádě v Sydney představuje nejlehčí atletickou tretru, aerodynamické a termoregulační 
oblečení Swift Suit, recyklovatelné tílko Marathon Singlet a také nový standard v citlivých tlumicích systé-
mech – Nike Shox

Po tragédii z 11. září Nike připomíná oběti postižené touto tragédií. Asi 265 zaměstnanců se účastní sedmitý-
denního dobročinného běhu přes Ameriku z Astorie v Oregonu do New York City

Nike uvádí na trh nový a radikální koncept obuvi, který vám pomůže znovu objevit to, na čem stojí sport i těles-
né zdraví – vaše chodidla. Nike Free představuje splynutí přírody s technikou. Při tréninku kopíruje přirozený 
pohyb bosého chodidla a zároveň poskytuje tolik potřebnou ochranu a poskytuje všechny výhody obuvi – tlu-
mení nárazů, ochranu i přilnavost

Nike představuje revoluční technologii Flywire. Vysoce pevná vlákna fungují jako lana na závěsném mostě 
a zpevňují chodidlo přesně tam, kde je třeba. Flywire umožňuje vyrábět nejlehčí a nejpevnější obuv všech 
dob. Díky této inovaci váží atletické tretry s technologií Flywire méně než 100 gramů, což se nikdy předtím 
nikomu nepodařilo. A to všechno beze změny trvanlivosti, celistvosti a pevnosti

Nike přichází s novou lehkou běžeckou botou Nike LunarGlide+ vybavenou vesmírnou technologií. Možná 
jde o malý krůček pro lidstvo, ale rozhodně velký krok pro běžce. Patentovaný systém mezipodešve s názvem 
Dynamic Support se přizpůsobí běžeckému stylu běžce a při každém jeho kroku mu poskytuje jedinečné 
tlumení a stabilitu. Zatímco běžné tlumení při došlapu energii pouze pohltí, pěna LunarLite jí část vrátí zpět. 
Běžec tak získá pocit, jako by ho bota postrkovala vpřed. Což také skutečně dělá
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rozdíl mezi dámskou a pánskou botou aneb 
dámská obuV není zmenšeninou pánské
Nejenže dámská noha není zcela stejná jako pánská, ale také se při běhu trochu jinak chová. Ženy mají oproti 
mužům obvykle užší paty a širší přední část nohy. Dobrá běžecká obuv musí takové rozdíly respektovat. 

Aby ti boty sedly, mají dámské modely Nike (například Vomero+5 nebo LunarGlide+) na stranách poblíž palce 
speciální pružný materiál Dynamic Fit. Ten se rozšiřuje nebo smršťuje tak, aby se přizpůsobil rozdílné šířce 
dámských nohou. Díky tomu zůstanou puchýře a otlaky minulostí.

Důležité je také provedení opatku, aby pata v botě neklouzala. Tvary ženských pat se od sebe často výrazně 
liší, mnohem více než u mužů. Proto mají dámské běžecké boty Nike speciálně navrženou patu, která se uzpů-
sobí odlišným potřebám různých typů ženských chodidel.

Pokud si ze stejného modelu pánské a dámské boty vytáhneš stélku, uvidíš, že je každá zcela jinak vytvarovaná 
a často také vyrobená z rozdílně tlumivého materiálu. Ženy zkrátka potřebují něco jiného než muži.
 
Jiná je i mezipodešev, která je v patní části více tlumivá a nabízí tak ženám větší komfort při došlapu. Samot-
ná podrážka je na vnější straně paty zaoblenější, aby se dosáhlo přirozeného odvalení nohy. Ženy totiž mají 
tendenci dopadat ve větší míře na vnější stranu chodidla.

Významnou roli sehrává rovněž ohebnost celé boty. Protože ženy váží v průměru o 10 až 15 procent méně než 
muži, působí při běhu na boty menší silou. Pánské boty by pro tebe byly zkrátka příliš tuhé, neohebné a běh 
v nich by byl náročnější a nekomfortní. 

výběr boty

Jak si Vybrat tu spráVnou botu
Zvaž, kde budeš běhat nejčastěji a jakým způsobem. V parku? Na silnici? 
V terénu? Rekreačně? Závodně?
vybírat můžeš ze čtyř základních kategorií

 tlumení obuv zajišťující dokonalé tlumení, zmírňující dopad na povrch

 Stabilita obuv určená pro běžce s pronací

 Závod boty určené pro rychlejší trénink i závody

 dynamická podpora  obuv přizpůsobující se tvé noze tak, aby ti zajistila dokonalou podporu, 
ať máš jakýkoliv nášlap

Zjisti, jaký máš nášlap
Mokrou nohou si stoupni na suchý podklad. Podle otisku chodidla uvidíš, zda došlapuješ vnitřní nebo vnější 
částí chodidla.

neutrální došlap – začíná téměř kolmým dopadem paty na povrch, noha se vytáčí ven jen jemně, váha se 
přenáší postupně podél celého chodidla
pronace – ploska tvé nohy se při dopadu vytáčí do vnitřní strany
Supinace – ploska tvé nohy se při dopadu vytáčí do vnější srany

Tyto charakteristiky ti usnadní výběr boty. Najdeš je u každého typu v této brožuře.
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technoloGie nike+
Vyber si sVého běžeckého trenéra 
a sparinG partnera V Jednom
Nike+ motivuje k běhání lidi, kteří nikdy předtím neběhali. A pomáhá lidem, kteří běhají, aby běhali 
více. V roce 2006 uvedla společnost Nike sportovní soupravu Nike+ iPod a navždy proměnila zá-
žitek z běhu. S Nike+ už nikdo nikdy nemusí běhat sám. Nike+ umožňuje běžeckým botám komu-
nikovat s iPodem nano a při běhu okamžitě podávat údaje o výkonu na displej a také do sluchátek. 
Nike+ funguje jako osobní trenér i tréninkový partner a informace o běhu předává okamžitě běžci. 
Koncept Nike+ rozpoutal revoluci. Do února 2010 naběhali členové společenství Nike+ přes 
350 milionů km. Nikerunning.com tvoří největší běžecký klub na světě. Jedná se o celosvětové 
běžecké společenství, v němž mohou členové Nike+ vést své běžecké záznamy, sledovat své 
pokroky a komunikovat s ostatními členy po celém světě.

Nyní ti představujeme další vývojové stupně konceptu Nike+, nabízející nový způsob interakce 
s Nike+ a nové způsoby vstupu do společenství Nike+. V současnosti existují čtyři způsoby, jak 
se k tomuto společenství přidat: pomocí soupravy Nike+ iPod nano, náramku Nike+ SportBand, 
iPhone 3GS a iPod Touch.

Navíc všichni běžci Nike+ získávají přístup ke svému osobnímu internetovému trenérovi Nike+ 
Coach. Ten jim poskytuje informace a motivaci, které potřebují k sestavování vlastních tréninko-
vých programů. Nike+ Coach začátečníkům i středně pokročilým běžcům zpřístupňuje hotové 
tréninkové programy pro přípravu na závod na 5 km, 10 km, půlmaraton nebo celý maraton. Pokro-
čilým běžcům Nike+ Coach pomáhá v sestavování a upravování vlastních tréninkových plánů. Bez 
ohledu na zvolený osobní tréninkový program mohou běžci také automaticky sledovat a navzájem 
si sdělovat své výsledky.

www.nikerunning.com

Nike+



Nike+

technoloGie nike+
souprava nike+ ipod
Nike+ iPod umožňuje běžeckým botám komunikovat s iPodem nano a při běhu okamžitě předávat údaje 
o výkonu na displej a také do sluchátek a poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase. 

iPod nano sleduje průběh tréninku a poskytuje přímo zpětnou vazbu v reálném čase. Po zasunutí senzoru 
do kapsičky pod levou vložkou běžecké boty Nike+ ukazuje iPod nano uběhnutou vzdálenost, tempo, čas 
i počet spálených kalorií. Ať už v podobě mluveného slova nebo hudební skladby, kterou si lze nastavit 
jako zvláštní formu povzbuzení, dodává běžci tolik motivace a informací, kolik zrovna potřebuje. Po skonče-
ní běhu pak iPod nano na displeji zobrazí výkonnostní sumář a samozřejmě ho přehraje i ve sluchátkách.

iPod nano se jednoduše připojí k počítači pomocí USB konektoru. Tréninkové údaje jsou následně odeslá-
ny na nikerunning.com, kde jsou analyzovány a porovnávány s výsledky dalších běžců.

náramek nike+ sportband
Nike+ SportBand umožňuje běžcům využívat systém Nike+ bez iPod nano a sluchátek a otevírá tím mož-
nost používat Nike+ pro více běžců. 

Nike+ SportBand využívá stejnou technologii jako sportovní sada Nike+ iPod nano a statické údaje – včet-
ně tempa, kilometrů, uplynulého času (stopky) a spálených kalorií – okamžitě zpřístupňuje běžci. Když má 
běžec tyto údaje při běhu k dispozici, může regulovat svůj výkon a získává motivaci se zlepšovat. Displej 
přístroje Nike+ SportBand se pohodlně nosí na spodní straně zápěstí, kde je nejlépe vidět. Bez ohledu na 
to, zda běžíš sprinty nebo jen tak vyklusáváš s přáteli, vnitřní strana zápěstí se vždy nachází přímo v linii 
pohledu.

Čistě tvarovaný, aerodynamický a elegantní náramek Nike+ SportBand obsahuje technologii, která zda-
leka přesahuje pouhé měření času. Údaje o běhu se ukládají a zobrazují v odepínací paměti USB, která 
získává data ze senzoru schovaného v běžecké botě Nike+. Když si uživatel paměť USB odepne z náram-
ku a zapojí do počítače, automaticky se napojí na stránku nikerunning.com, kde se ukládají a aktualizují 
záznamy o běhání.

iphone 3Gs / ipod touch
Telefon iPhone 3GS spolu s iPod Touch obsahují zabudovanou podporu Nike+. Jak to funguje? Prostě 
vlož svůj senzor Nike+ do příslušné obuvi a po propojení s iPhonem 3GS můžeš měřit délku běhu, spále-
né kalorie, tempo a dobu tréninku nebo synchronizovat údaje se svým tréninkovým zařízením. 
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boty

air zoom Vomero+ 5
[pánské]

běžecká obuv 
 tlumení

pro koho je bota určená
Ideální pro běžce s nižší či neutrální pronací, který vyžaduje špičkové pohodlí, dynamické tlumení a skvělý 
pocit z běhu, a to vše v botě, která je ještě lehčí než její předchůdkyně.

klíčové rysy
Bezešvé panely v přední části zaručují pohodlné bezpečné nošení, zvýšenou oporu a méně zón, kde může 
dojít k podráždění. Izolovaný a vysoce členěný tlumicí polštář navržený speciálně pro muže tlumí otřesy při 
dopadu a poskytuje hladký přechod z paty do fáze středního stoje. Nové, strategicky umístěné sedlo ve středu 
spolupracuje s elastickým síťovinovým panelem a přináší lepší přizpůsobivost chodidlu, dynamické zpevnění 
a oporu při dopadu. 

Váha: 329 g (velikost 10 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 3 790 kč

svršek
1   Plně exponovaný, členěný externí prvek obemkne 

patu a zaručuje pohodlné bezpečné nošení.
2   Bezešvé panely v přední části pro pohodlné no-

šení, zvýšenou oporu a méně zón, kde může dojít 
k podráždění.

3   Vložka Fitsole se přizpůsobí tvaru nohy a poskytuje 
skvělou oporu; přičemž ohebná měkká klenba je 
vhodná pro různé typy chodidla (není zobrazeno). 

4   Zčásti kotníčková stavba boty přináší mimořádně 
pohodlné nošení a skvělý pocit uvnitř boty (není 
zobrazeno). 

5   Elastické síťovinové panely spolupracují se sedlem 
z litého polyuretanu (CPU) ve středu boty a nabízí 
dynamické zpevnění a flexibilitu – tyto prvky se 
natahují a ohýbají zároveň s nohou, čímž je zajištěno 
maximální pohodlí a opora při všech fázích dopadu. 

6   Strategicky umístěné dílce ze syntetické kůže 
spolu se systémem šněrování ukotvují nohu. 

7   Rozsáhlé využití otevřené síťoviny pro skvělou 
prodyšnost a pohodlí. 

8   Reflexní prvky pro dobrou viditelnost i za špatného 
světla. 

mezipodešev
9   Izolovaný a vysoce členěný tlumicí polštář 

navržený speciálně pro muže tlumí otřesy při 
dopadu a zaručuje hladký přechod z paty do fáze 
středního stoje. 

10   Mezipodešev Cushlon po celé délce zajišťuje 
dokonalou kombinaci měkkého a přesto dynamic-
kého tlumení a odolnosti.

11   Jednotky Nike Zoom na patě a vpředu poskytují 
lehkost a dynamické tlumení při dopadu na patu 
a pohybu přes špičku. 

12   Asymetrické zpevnění klenby posiluje oporu ve 
střední části nohy a zároveň umožňuje určitý stu-
peň torzní rotace, a tím zapojení přirozených stabi-
lizačních mechanismů chodidla (není zobrazeno).

13   Dynamické zpevnění nártní kosti je zajištěno 
pomocí měkké pěny, která tlumí, poskytuje oporu 
a podporuje přirozený efektivní krok. 

podešev
14   Karbonová guma BRS 1000 pod tlumicím polštá-

řem, odolná vůči oděru, prodlužuje životnost boty 
na tomto velmi zatěžovaném místě.

15   Foukaná pryž Duralon napříč prstními klouby a na 
vnější straně přední části boty poskytuje lepší 
tlumení a přirozeně neutrální, efektivní pohyb přes 
špičku. 

16   Hluboké ohybové drážky určené pro specifické 
mužské chodidlo zlepšují flexibilitu a zaručují hlad-
ký nerušený přechod z paty do fáze propulze. 

17   Segmenty pevné pryže v konfiguraci podešve Waffle 
Fill a Waffle uvnitř zadní části a na špičce pro větší 
odolnost a skvělou přilnavost na každém povrchu.

technologie nike Zoom air
Zoom Air nabízí pocit pružnosti a dynamičnosti s nízkoprofilovou podešví. Využívá tisíce jemných vláken, které udržují podešev Air pod 
tlakem. Jelikož zde nejsou žádné nýty jako u Nike Air, Zoom Air pojme ve stejném prostoru větší objem vzduchu. 
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boty

air zoom Vomero+ 5
[dámské]

běžecká obuv 
 tlumení

pro koho je bota určená
Ideální pro běžkyni s nižší či neutrální pronací, která vyžaduje špičkové pohodlí, dynamické tlumení a skvělý 
pocit z běhu, a to vše v botě, která je ještě lehčí než její předchůdkyně.

klíčové rysy
Nové, strategicky umístěné sedlo z CPU ve středu boty spolupracuje s elastickým síťovinovým panelem a při-
náší lepší přizpůsobivost chodidlu, dynamické zpevnění a oporu při dopadu. Izolovaný členěný tlumicí polštář 
navržený speciálně pro ženy tlumí otřesy při dopadu a zaručuje hladký přechod z paty do fáze středního stoje. 
Pásek v oblasti klenby a okénka Dynamic Fit vyvinutá pro specifické dámské chodidlo umožňují individuálně 
nastavit oporu a šířku boty v těchto klíčových zónách.

Váha: 278 g (velikost 8 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 3 790 kč

svršek
1   Stélka QE-17 „Pegasus Fit“ navržená speciálně pro 

ženy zaručuje pohodlnější a bezpečnější nošení. 
2   Plně exponovaný, členěný externí prvek obemkne 

patu a přináší pohodlné, bezpečné nošení.
3   Bezešvé panely v přední části pro pohodlné no-

šení, zvýšenou oporu a méně zón, kde může dojít 
k podráždění.

4   Dvouvrstvá vložka OrthoLite® s geometrií Heel 
Cradle určená pro specifické ženské chodidlo 
poskytuje kombinaci mimořádného pohodlí a dlou-
hotrvajícího tlumení (není zobrazeno). 

5   Elastické síťovinové panely spolupracují se sedlem 
z litého polyuretanu (CPU) ve středu boty a nabízí 
dynamické zpevnění a flexibilitu – tyto prvky se 
natahují a ohýbají zároveň s nohou, čímž je zajištěno 
maximální pohodlí a opora při všech fázích dopadu. 

6   Okénka Dynamic Fit podél prvního a pátého prst-
ního kloubu a vyvinutá na míru ženskému chodidlu 
zajišťují dynamické přizpůsobení při dopadu. 

7   Pásek v oblasti klenby určený výlučně ženám 
umožňuje nastavitelnou oporu, která je pro ženy 
z hlediska padnutí boty klíčová (není zobrazeno). 

8   Strategicky umístěné dílce ze syntetické kůže 
spolu se systémem šněrování ukotvují nohu. 

9   Rozsáhlé využití otevřené síťoviny pro skvělou 
prodyšnost a pohodlí. 

10   Zčásti kotníčková stavba boty nabízí mimořádně 
pohodlné nošení a skvělý pocit uvnitř boty (není 
zobrazeno). 

11   Reflexní prvky pro dobrou viditelnost i za špatného 
světla. 

mezipodešev
12   Izolovaný a vysoce členěný tlumicí polštář navr-

žený speciálně pro ženy tlumí otřesy při dopadu 
a zaručuje hladký přechod z paty do fáze střední-
ho stoje. 

13   Mezipodešev Cushlon po celé délce zajišťuje 
dokonalou kombinaci měkkého a přesto dynamic-
kého tlumení a odolnosti.

14   Jednotky Nike Zoom na patě a vpředu poskytují 
lehkost a dynamické tlumení při dopadu na patu 
a pohybu přes špičku. 

15   Asymetrické zpevnění klenby posiluje oporu ve 
střední části nohy a zároveň umožňuje určitý 
stupeň torzní rotace, a tím zapojení přirozených 
stabilizačních mechanismů chodidla.

16   Dynamické zpevnění nártní kosti je zajištěno 
pomocí měkké pěny, která tlumí, poskytuje oporu 
a podporuje přirozený efektivní krok. 

podešev
17   Karbonová guma BRS 1000 pod tlumicím polštá-

řem odolná vůči oděru prodlužuje životnost boty 
na tomto velmi zatěžovaném místě.

18   Foukaná pryž Duralon napříč prstními klouby a na 
vnější straně přední části boty poskytuje lepší 
tlumení a přirozeně neutrální efektivní pohyb přes 
špičku.

19   Hluboké ohybové drážky určené pro specifické 
ženské chodidlo zlepšují flexibilitu a zaručují hlad-
ký nerušený přechod z paty do fáze propulze.

technologie nike Zoom air
Zoom Air nabízí pocit pružnosti a dynamičnosti s nízkoprofilovou podešví. Využívá tisíce jemných vláken, které udržují podešev Air pod 
tlakem. Jelikož zde nejsou žádné nýty jako u Nike Air, Zoom Air pojme ve stejném prostoru větší objem vzduchu. 
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boty

air peGasus+ 27
[pánské]

běžecká obuv 
 tlumení

pro koho je bota určená
Air Pegasus+ 27 je skvělou volbou, pokud patříte mezi běžce s mírně nižší až mírně vyšší pronací a chcete 
vyzkoušenou, spolehlivou běžeckou botu, která nabízí skvělé tlumení, oporu a pohodlí stejně jako její před-
chůdkyně, ale nyní poskytuje ještě lepší ohebnost v přední části pro lepší celkový pocit z běhu – a to vše za 
přijatelnou cenu.

klíčové rysy
Hluboké ohybové drážky navržené speciálně pro muže po celé délce a šířce boty pro lepší ohebnost a příjem-
ný, účinný krok. Prvotřídní pěna Cushlon společně s jednotkou Nike Zoom v oblasti paty jsou zárukou měkkého 
a zároveň významného tlumení, hladkého přechodu při kontaktu se zemí a dodávají dobrý pocit oporou cho-
didla. Částečný vnitřní návlek vytvořený pro model obuvi Nike Zoom Vomero zaručuje mimořádně pohodlnou 
fixaci nohy na správném místě.

Váha: 360 g (velikost 10 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2790 kč

svršek
1   Rozsáhlé plochy ze síťoviny zaručují mimořádnou 

prodyšnost a pohodlí.
2   Zpevňující dílce ve střední části jsou strategicky 

umístěné pro stabilizaci nártu a oporu v přechodu 
z došlapu do odrazu.

3   Bezešvé dílce v přední části dodávají oporu 
a pohodlí pro prsty.

4   Reflexní prvky pomáhají zlepšit viditelnost za 
zhoršených světelných podmínek.

5   Vložka Fitsole se vytvaruje na míru vašim cho-
didlům a pružně zpevní klenbu chodidla, čímž 
zaručuje pohodlí pro různě tvarovaná chodidla. 
(není zobrazeno).

6   Částečný vnitřní návlek vytvořený pro model 
obuvi Nike Zoom Vomero zaručuje mimořádně 
pohodlnou fixaci nohy na správném místě a skvělý 
pocit při nošení (není zobrazeno).

mezipodešev 
7   Jednotka Nike Zoom v patě zaručuje nízkoprofi-

lové dynamické tlumení a pocit pohodlí pro vaše 
chodidlo. 

8   Prvotřídní pěna Cushlon je zárukou měkkého 
a zároveň významného tlumení a dodává dobrý 
pocit oporou chodidla. 

9   Zkosený, dělený a členěný tlumicí polštář s geo-
metrií navrženou speciálně pro muže vstřebává 
otřesy při dopadu a zaručuje hladký přechod 
z úvodní fáze dopadu do středního stoje. 

10   Dynamické zpevnění klenby chodidla zvyšuje 
oporu v této části a umožňuje určitý stupeň 
torzní rotace a využití přirozených stabilizačních 
mechanismů nohy.

podešev
11   Karbonová guma BRS 1000 pod patou pro 

maximální odolnost proti oděru v této vysoce 
zatěžované zóně.

12   Hluboké ohybové drážky navržené speciálně pro 
muže po celé délce a šířce podešve zvyšují pruž-
nost obuvi a zaručují hladký, efektivní krok. 

13   Ekologická pryž v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
s dávku tlumení navíc. 

technologie nike air
Nike Air neboli „zabudovaný vzduchový polštář“ využívá pěnu, která obklopuje podešev Air a poskytuje extra oporu. Nízkoprofilový 
design Nike Air s provedením Zoom nebo mechanickým tlumením zaručuje měkký, dobře tlumený běh.
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boty

air peGasus+ 27
[dámské]

běžecká obuv 
 tlumení

pro koho je bota určená
Air Pegasus+ 27 je skvělou volbou, pokud patříte mezi běžkyně s mírně nižší až mírně vyšší pronací a chcete 
běžeckou botu navrženou speciálně pro ženy, která je vyzkoušená a spolehlivá a nabízí stejně kvalitní tlumení, 
oporu a pohodlí jako její předchůdkyně, ale nyní poskytuje ještě lepší ohebnost v přední části pro lepší celkový 
pocit z běhu; a to vše za přijatelnou cenu.

klíčové rysy:
Hluboké ohybové drážky navržené speciálně pro ženy po celé délce a šířce podešve pro lepší ohebnost 
a plynulý, účinný krok. Prvotřídní pěna Cushlon společně s jednotkou Nike Zoom v oblasti paty jsou zárukou 
měkkého a zároveň významného tlumení, hladkého přechodu při kontaktu se zemí a dodávají dobrý pocit 
oporou chodidla. Částečný vnitřní návlek vytvořený pro model obuvi Nike Zoom Vomero zaručuje mimořádně 
pohodlnou fixaci nohy na správném místě.

Váha: 283 g (dámská velikost 8 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

svršek
1   Stélka QE-17 „Pegasus Fit“ navržená speciál-

ně pro ženy se přizpůsobí specifickému tvaru 
dámské nohy a zaručuje větší pohodlí a podporu 
výkonů. 

2   Rozsáhlé plochy ze síťoviny zaručují mimořádnou 
prodyšnost a pohodlí. 

3   Zpevňující dílce ve střední části jsou strategicky 
umístěné pro stabilizaci nártu a oporu v přechodu 
z došlapu do odrazu.

4   Bezešvé dílce v přední části dodávají oporu 
a pohodlí pro prsty.

5   Reflexní prvky pomáhají zlepšit viditelnost za 
zhoršených světelných podmínek. 

6   Vložka OrthoLite® Heel Cradle, tvarovaná spe-
ciálně pro ženy, zaručuje pohodlné nošení a lepší 
oporu v oblasti chodidla (není zobrazeno).

7   Částečný vnitřní návlek vytvořený pro model 
obuvi Nike Zoom Vomero zaručuje mimořádně 
pohodlnou fixaci nohy na správném místě a skvělý 
pocit při nošení (není zobrazeno).

mezipodešev 
8   Jednotka Nike Zoom v patě zaručuje nízkoprofilo-

vé dynamické tlumení.

9   Prvotřídní pěna Cushlon je zárukou měkkého 
a zároveň významného tlumení, hladkého pře-
chodu při kontaktu se zemí a dodává dobrý pocit 
oporou chodidla. 

10   Zkosený, dělený a členěný tlumicí polštář s geo-
metrií navrženou speciálně pro ženy vstřebává 
otřesy při dopadu a zaručuje hladký přechod 
z úvodní fáze dopadu do středního stoje. 

11   Dynamické zpevnění klenby chodidla zvyšuje 
oporu v této části a umožňuje určitý stupeň 
torzní rotace a využití přirozených stabilizačních 
mechanismů nohy.

podešev
12   Karbonová guma BRS 1000 pod patou pro 

maximální odolnost proti oděru v této vysoce 
zatěžované zóně. 

13   Hluboké ohybové drážky navržené speciálně pro 
ženy po celé délce a šířce podešve zvyšují pruž-
nnost obuvi a zaručují hladký efektivní krok. 

14   Ekologická pryž v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
a dávku tlumení navíc. 

dop. moc 2790 kč

technologie nike air
Nike Air neboli „zabudovaný vzduchový polštář“ využívá pěnu, která obklopuje podešev Air a poskytuje extra oporu. Nízkoprofilový 
design Nike Air s provedením Zoom nebo mechanickým tlumením zaručuje měkký, dobře tlumený běh.
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boty

air peGasus+ 26 trail Wr podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2 990 kč

svršek
1   Strategicky umístěné a odolné dílce poskytují cho-

didlu oporu a upevňují ho ve všech fázích dopadu. 
Bota skvěle sedí na noze a nabízí příjemný pocit 
z běhu. 

2   DWR síťovina odpuzuje vodu a zaručuje ochranu 
za mokrých podmínek, aniž by omezovala prodyš-
nost.

3   Dílce uprostřed vnější i vnitřní strany obepínají 
chodidlo a podporují klenbu ve všech fázích 
dopadu. 

4   Jazyk s klínem zabraňuje vniknutí nečistot a vlhkosti.
5   Vložka Fitsole se přizpůsobí tvaru chodidla a zajiš-

ťuje tak vynikající flexibilitu a oporu; měkké pružné 
zpevnění klenby vyhovuje různým typům chodidla 
(není zobrazeno).

6   Ochranný prvek z vysokojakostní gumy na špičce 
a na patě zvyšuje odolnost a chrání botu před 
poškozením v nejvíce namáhaných místech.

7   Reflexní prvky na patě a na špičce pro dobrou 
viditelnost i za špatného světla.

mezipodešev
8   Dělený tlumicí polštář pohlcuje počáteční otřesy 

při dopadu a zaručuje hladký přechod z kontaktní 
fáze do středního stoje.

9   Zabudovaná vložka PU Nike Rideliner je vyrobena 
z měkké pěny pro maximum pohodlí a tlumení 
přímo v oblasti chodidla.

10   Jednotka Air-Sole po celé délce zajišťuje skvělý 
pocit z běhu a nabízí dlouhodobé tlumení spojova-
né s botou Air Pegasus. Navíc je vybavena kapsou 
na Nike+ senzor pro ještě větší potěšení z běhu. 

11   Lehká pružná phylonová mezipodešev přináší 
vynikající tlumení a ochranu před otřesy. 

12   Technologie Natural Motion Engineering příští 
generace pro hladký a efektivní krok. 

13   Dynamické zpevnění klenby ve střední části vytvo-
řené na míru mužskému chodidlu zvyšuje oporu, 
umožňuje určitý stupeň torzní rotace a využití 
přirozených stabilizačních mechanismů nohy.

14   Pevný a ohebný ochranný prvek Stoneshield 
zabudovaný v mezipodešvi poskytuje dodatečnou 
ochranu před ostrými kořeny a dalšími úskalími 
v terénu.

podešev
15   Guma BRS 1000 na patě pro maximální odolnost 

proti oděru v této mimořádně namáhané kontaktní 
zóně. 

16   Hluboké ohybové drážky po celé délce a šířce boty 
zlepšují flexibilitu a podporují hladký efektivní krok. 

17   Jedinečný design mezipodešve z ekologické gumy 
s waflovými výstupky různých tvarů, které vylep-
šují přilnavost a zabraňují uklouznutí v měkčích, 
nerovných terénech a na silnicích, které k těmto 
terénům vedou. 
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technologie nike air
Nike Air neboli „zabudovaný vzduchový polštář“ využívá pěnu, která obklopuje podešev Air a poskytuje extra oporu. Nízkoprofilový 
design Nike Air s provedením Zoom nebo mechanickým tlumením zaručuje měkký, dobře tlumený běh.

běžecká obuv 
 tlumení/terén

pro koho je bota určená
Ideální terénní bota pro běžce s mírně nižší až mírně vyšší pronací, který vyžaduje pohodlí a oporu na nejrůz-
nějších površích a za nejrůznějšího počasí, od slunečného po deštivé. 

klíčové rysy
DWR (dlouhodobě voděodolná) síťovina zaručuje skvělou ochranu i za mokra, aniž by omezovala prodyšnost.
Pevný a ohebný prvek Stoneshield zabudovaný v mezipodešvi poskytuje dodatečnou ochranu před ostrými 
kořeny a dalšími úskalími v terénu. Jedinečný design mezipodešve z ekologické pryže s wafflovými výstupky 
různých tvarů pro nekompromisní přilnavost a ochranu proti uklouznutí v měkčích nerovných terénech a na 
silnicích, které k těmto terénům vedou.

pohled zblízka
Bota Air Pegasus+ 26 Trail WR je navržena tak, aby splnila nároky běžců při běhu na silnici i mimo ni. Tato 
hybridní terénní běžecká bota kombinuje pohodlí spojované s botou Air Pegasus a přidává k němu přilnavost 
vhodnou pro běh v terénu, odolnost a ochranu před vlhkostí. Nabízí skvělý pocit z běhu a optimální výkony 
v terénu i na cestách, které k němu vedou.

Váha: 357 g (velikost 10 us)

[dámské]



boty

nike zoom structure 
triax+ 13

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

[dámské][pánské]
svršek

1   Syntetické měkké bezešvé dílce z TPU se opti-
málně přizpůsobí chodidlu a nabízí oporu běžcům 
s nadměrnou pronací.

2   Velké zóny s otevřenou síťovinou pro maximální 
pohodlí a prodyšnost.

3   Inspirovány novými pružnými pásky pro fixaci paty 
bot Nike Zoom Equalon+ 4 sahají fixační pásky 
paty až ke šněrování tkaniček, čímž vyhoví náro-
kům běžkyní s nadměrnou pronací na udržení celé 
zadní části chodidla při současném pohodlí.

4   Reflexní prvky na patě a špičce pro dobrou viditel-
nost i za špatného světla. 

5   Vložka Fitsole se přizpůsobí tvaru nohy, poskytuje 
skvělou podporu a díky měkké klenbě zaručuje 
pohodlí různým typům chodidla (není zobrazena).

6   Originální provedení patní části je názorným příkla-
dem ekologického postupu při výrobě bot. 

mezipodešev
7   Dělený tlumicí polštář navržený speciálně pro 

muže pohlcuje otřesy při dopadu a usměrňuje 
rozsah a rychlost pronace ve fázi středního stoje.

8   Jednotky Nike Zoom na patě a vpředu pro níz-
koprofilové dynamické tlumení.

9   Přechodový můstek Footbridge pomáhá snížit 
rozsah nadměrné pronace ve fázi středního stoje.

10   Zpevnění klenby ve střední části boty určené 
specifickému mužskému chodidlu zvyšuje oporu, 

zajišťuje stabilitu na vnitřní straně, umožňuje určitý 
stupeň torzní rotace a využití přirozených stabili-
začních mechanismů nohy.

11   Phylonová mezipodešev zaručuje lehkost a tlu-
mení.

12   Nový dělený zpevňující prvek o vysoké hustotě 
uprostřed vnitřní strany a na patě spolupracuje 
s můstkem Footbridge a se zpevněním klenby ve 
střední části a společně snižují přílišnou pronaci 
ve fázi středního stoje, přičemž je zachován hladký 
přechod při dopadu (není zobrazen).

podešev
13   Guma BRS 1000 pro maximální odolnost proti 

oděru.
14   Vzorek panelu z foukané gumy Duralon v oblasti 

prstních kloubů a na vnější přední straně je vymo-
delován podle zátěžových oblastí při běhu, vylep-
šuje tlumení a umožňuje přirozenější a efektivnější 
přechod přes špičku. 

15   Ekologická guma v provedení Waffle Fill zaručuje 
skvělou přilnavost a odolnost na různých površích 
a poskytuje dodatečné tlumení. 

16   Hluboké ohybové drážky po celé délce a šířce 
boty zajišťují optimální efektivitu pohybu – jde 
o jeden z mnoha prvků technologie Natural Motion 
Engineering, který přispívá k pohodlnému běhu 
a vynikající ochraně.
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běžecká obuv 
 Stabilita

pro koho je bota určená
Ideální pro běžce s mírně až středně vysokou pronací, který potřebuje zvýšenou oporu a stabilitu a zároveň 
vyžaduje skvělé tlumení a pohodlí při běhu.

klíčové rysy
Nový dělený zpevňující prvek o vysoké hustotě uprostřed vnitřní strany a na patě spolupracuje s můstkem 
Footbridge a se zpevněním klenby ve střední části a společně snižují přílišnou pronaci ve fázi středního stoje, 
přičemž je zachován hladký přechod při dopadu. Inspirovány novými pružnými pásky pro fixaci paty bot Nike 
Zoom Equalon+ 4 sahají fixační pásky paty až ke šněrování tkaniček, čímž vyhoví nárokům běžkyní s nadměr-
nou pronací na udržení celé zadní části chodidla při současném pohodlí. Přechodový můstek Footbridge 
pomáhá snížit rozsah nadměrné pronace ve fázi středního stoje.

Váha: 343 g (velikost 10 us)

technologie nike Zoom air
Zoom Air nabízí pocit pružnosti a dynamičnosti s nízkoprofilovou podešví. Využívá tisíce jemných vláken, které udržují podešev Air pod 
tlakem. Jelikož zde nejsou žádné nýty jako u Nike Air, Zoom Air pojme ve stejném prostoru větší objem vzduchu. 

dop. moc 3 290 kč



boty

air span+ 7
[pánské]

běžecká obuv 
 Stabilita

pro koho je bota určená
Ideální, pokud patříte mezi běžce s neutrální či mírně vyšší pronací a hledáte běžeckou botu, která vám poskyt-
ne vyšší oporu na vnitřní straně spolu s lehkostí, tlumením a skvělým pocitem z běhu.

klíčové rysy
Ultralehký a přitom nesmírně pevný panel Flywire na vnější straně spolu s děrovaným syntetickým panelem na 
vnitřní straně upevňují nohu směrem dolů a zajišťují pohodlné, bezpečné padnutí. Inovované rozmístění krycích 
pásků ze syntetické kůže zesiluje zpevnění v oblasti nártu pro bezpečné padnutí a fantastické ukotvení cho-
didla v lůžku boty. Panel z tuhé pryže odrazové plochy podporuje přilnavé vlastnosti na nejrůznějších typech 
podkladu(obzvlášť na mokrém podkladu) a přispívá k vyšší míře tlumení.

Váha: 320 g (velikost 10 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2 790 kč

svršek
1   Rozsáhlé dílce z otevřené síťoviny pro maximální 

pohodlí a prodyšnost.
2   Ultralehký a přitom nesmírně pevný panel Flywire 

na vnější straně spolu s děrovaným syntetickým 
panelem na vnitřní straně upevňují nohu směrem 
dolů a zajišťují pohodlné, bezpečné padnutí.

3   Strategicky rozmístěné krycí pásky ze synte-
tické kůže zesilují zpevnění v oblasti nártu pro 
bezpečné padnutí a fantastické ukotvení chodidla 
v lůžku boty.

4   Reflexní prvky v přední části a na patě pro dobrou 
viditelnost i za špatného světla.

5   Tvarovaná vložka z EVA s geometrií Fitsole pro 
maximální pohodlí a oporu (není vyobrazeno).

mezipodešev
6   Využití principů Natural Motion Engineering příští 

generace včetně opory nártní kosti a prvního 
prstního kloubu podporuje přirozeně neutrální, 
efektivní krok. 

7   Tlumicí polštář speciálně uzpůsobený pro muže 
a členěný tak, aby pohltil otřesy a snížil rozsah 
a rychlost pronace před středním stojem. 

8   Mezipodešev Cushlon ST je zárukou luxusního 
nezdolného tlumení a zároveň poskytuje oporu 
běžcům, u kterých dochází k přílišné pronaci 
a kteří uvítají stabilnější platformu.

9   Jednotka Air-Sole po celé délce poskytuje dlouho-
trvající tlumení a nyní je navíc připravena na senzor 
Nike+ pro podrobné informace o vašem běhu.

10   Malý zpevňující prvek z pěny o vyšší hustotě spolu-
pracuje se svrškem a zpevněním klenby uprostřed 
nohy a snižuje přílišnou pronaci při středním stoji 
bez negativního vlivu na hladký přechod (není 
zobrazeno). 

11   Zpevnění klenby ve středu nohy zpevňuje klenbu 
na vnitřní straně a zároveň povoluje určitý stupeň 
torzní flexe, což umožňuje zapojení přirozených 
stabilizačních mechanismů nohy a podporuje 
hladký, efektivní krok. 

podešev
12   Vysoce odolná uhlíková guma BRS 1000 pod tlu-

micím polštářem prodlužuje životnost na nejvíce 
zatěžovaném místě.

13   Ekologická pryž v konfiguraci Waffle poskytuje 
mimořádnou přilnavost na každém povrchu 
a odolnost spolu s extra dávkou tlumení.

14   Hluboké ohybové drážky zlepšují flexibilitu a jsou 
zárukou hladšího nerušeného přechodu z paty na 
špičku. 

15   Panel z tuhé pryže odrazové plochy podporuje 
přilnavé vlastnosti na nejrůznějších typech pod-
kladu (obzvlášť na mokrém podkladu) a přispívá 
k vyšší míře tlumení.
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technologie nike air
Nike Air neboli „zabudovaný vzduchový polštář“ využívá pěnu, která obklopuje podešev Air a poskytuje extra oporu. Nízkoprofilový 
design Nike Air s provedením Zoom nebo mechanickým tlumením zaručuje měkký, dobře tlumený běh.



boty

air span+ 7
[dámské]

běžecká obuv 
 Stabilita

pro koho je bota určená
Ideální, pokud patříte mezi běžce s neutrální či mírně vyšší pronací a hledáte běžeckou botu, která vám poskyt-
ne vyšší oporu na vnitřní straně spolu s lehkostí, tlumením a skvělým pocitem z běhu. 

klíčové rysy
Ultralehký a přitom nesmírně pevný panel Flywire na vnější straně spolu s děrovaným syntetickým panelem na 
vnitřní straně upevňují nohu směrem dolů a zajišťují pohodlné, bezpečné padnutí. Nový dynamický pásek přes 
nártní klenbu – nejvíce zatěžované místo u žen – se přizpusobí jejímu tvaru a posílí její upevnění. Panel z tuhé 
pryže odrazové plochy podporuje přilnavé vlastnosti na nejrůznějších typech podkladu (obzvlášť na mokrém 
podkladu) a přispívá k vyšší míře tlumení.

Váha: 272 g (velikost 8 us)

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2 790 kč

svršek
1   Stélka qe-17 (pegasus fit) navržená speciálně pro 

tvar dámské nohy zaručuje pohodlné, přizpůsobivé 
padnutí spojené s botou air pegasus s několika 
drobnými úpravami pro maximální přizpůsobení 
specifickému tvaru dámské nohy. 

2   Rozsáhlé dílce z otevřené síťoviny pro maximální 
pohodlí a prodyšnost.

3   Ultralehký a přitom nesmírně pevný panel Flywire na 
vnější straně spolu s nastavitelným dynamickým pá-
skem v oblasti klenby na vnitřní straně pro dokonalé, 
na míru uzpůsobené upevnění nohy směrem dolů 
a zajištění pohodlného, bezpečného padnutí.

4   Nový nastavitelný pásek přes nártní klenbu – nejvíce 
zatěžované místo u žen – se přizpusobí jejímu tvaru 
a posílí její upevnění (není zobrazeno).

5   Strategicky rozmístěné krycí pásky ze syntetické 
kůže zesilují zpevnění v oblasti nártu pro bezpečné 
padnutí a fantastické ukotvení chodidla v lůžku boty.

6   Reflexní prvky v přední části a na patě pro dobrou 
viditelnost i za špatného světla.

7   Tvarovaná vložka z eva s geometrií heel cradle navr-
ženou speciálně pro ženy zaručuje maximální pohodlí 
a oporu (není vyobrazeno). 

mezipodešev
8   Využití principů natural motion engineering příští 

generace včetně opory nártní kosti a prvního 
prstního kloubu podporuje přirozeně neutrální, 
efektivní krok.

9   Tlumicí polštář speciálně uzpůsobený pro ženy a čle-
něný tak, aby pohltil otřesy a snížil rozsah a rychlost 
pronace před středním stojem. 

10   Mezipodešev Cushlon st je zárukou luxusního ne-
zdolného tlumení a zároveň poskytuje oporu běžcům, 
u kterých dochází k přílišné pronaci a kteří uvítají 
stabilnější platformu.

11   Jednotka Air-sole po celé délce poskytuje dlouho-
trvající tlumení a nyní je navíc připravena na senzor 
Nike+ pro podrobné informace o vašem běhu.

12   Malý zpevňující prvek z pěny o vyšší hustotě spolu-
pracuje se svrškem a zpevněním klenby uprostřed 
nohy a snižuje přílišnou pronaci při středním stoji bez 
negativního vlivu na hladký přechod. (není zobrazeno).

13   Zpevnění klenby ve středu nohy zpevňuje klenbu na 
vnitřní straně a zároveň povoluje určitý stupeň torzní 
flexe, což umožňuje zapojení přirozených stabilizačních 
mechanismů nohy a podporuje hladký, efektivní krok. 

podešev
14   Vysoce odolná uhlíková guma BRS 1000 pod 

tlumicím polštářem prodlužuje životnost na nejvíce 
zatěžovaném místě.

15   Ekologická pryž v konfiguraci wafle poskytuje mi-
mořádnou přilnavost na každém povrchu a odolnost 
spolu s extra dávkou tlumení.

16   Hluboké ohybové drážky zlepšují flexibilitu a jsou záru-
kou hladšího, nerušeného přechodu z paty na špičku. 

17   Panel z tuhé pryže odrazové plochy podporuje 
přilnavé vlastnosti na nejrůznějších typech podkladu 
(obzvlášť na mokrém) a přispívá k vyšší míře tlumení.
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technologie nike air
Nike Air neboli „zabudovaný vzduchový polštář“ využívá pěnu, která obklopuje podešev Air a poskytuje extra oporu. Nízkoprofilový 
design Nike Air s provedením Zoom nebo mechanickým tlumením zaručuje měkký, dobře tlumený běh.
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boty

nike lunarGlide+
[pánské]

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2 790 kč

svršek
1   Svršek z prodyšné síťoviny zaručuje pohodlí, 

ochranu a dlouhou životnost.
2   Měkké a přesto pevné syntetické překryvy z mik-

rovlákna nabízejí cílenou podporu a luxusní pocit 
pohodlí beze švů.

3   Ultralehké, ale velmi silné panely Flywire, použité 
v oblasti nártu, poskytují dynamickou podporu 
obepínající klenbu během všech fází došlapu.

4   Lisovaná a velmi pružná stélka s tvarováním vy-
tvořeným speciálně pro muže zajišťuje větší oporu 
a skvělý pocit při obutí (není zobrazeno).

5   Lisovaný vnější patní díl poskytuje pohodlí při noše-
ní a podporuje bezpečné zajištění zadní části nohy.

6   Reflexní prvky zvyšují pocit bezpečnosti i při zhor-
šené viditelnosti.

mezipodešev 
7   Systém odpružení LunarLite obsahuje lehké, pře-

sto však elastické pěnové jádro uzavřené v odolné 
phylonové mezipodrážce. Tato kombinace zaru-
čuje jedinečnou směs jemného tlumení, pružné 
odezvy a podpory. To vše při zachování velmi nízké 
hmotnosti.

8   Systém Dynamic Support poskytuje vynikající 
tlumení běžcům s neutrálním došlapem a zároveň 
nezbytnou podporu běžcům s nadměrnou pronací. 
Díky tomu jsou běžecké boty LunarGlide+ vhodné 
pro širokou skupinu běžců.

9   Středová část mezipodešve boty Nike Lunar-
Glide+ obsahuje podpatek umístěný do podpěry 
z pevnější pěny, což přináší takovou míru podpory, 
jaká je právě potřeba.

10   Podpůrná vrstva je vytvořena, aby fungovala jako 
postranní tlumicí článek absorbující nárazy při 
dotyku země a podporuje hladký, účinný přenos. 

11   Dynamická hranolová opora ve střední části boty 
zlepšuje tlumení a přitom zajišťuje přirozeně 
plynulý krok.

12   Bota Nike LunarGlide+ disponuje technologií 
Archbridge. S její pomocí mezipodešev přilne ke 
klenbové straně zadní části nohy a poskytuje tak 
zvýšenou podporu, aniž by byl omezen hladký 
přechod do odrazu.

13   Jednotlivé metatarzální hlavice se středním zalo-
mením podporují plynulý a účinný přechod během 
propulze – obzvlášť výhodné pro běžce s poslední 
fází těžké pronace.

podešev
14   Tlumicí polštář v zadní části nohy je vyroben z kar-

bonové gumy BRS 1000 pro maximální odolnost 
proti oděru.

15   Ekologická guma v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
a dávkou tlumení navíc.

16   Hluboké pružné drážky jsou na podešvi uspořáda-
né v podélném i příčném směru, odpovídají dráž-
kám na mezipodešvi a podporují plynulý, efektivní 
běžecký krok.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
První běžecká obuv Nike, která poskytuje jak prvotřídní tlumení, tak podporu v případě potřeby díky novému 
systému Dynamic Support.

klíčové rysy
Nike LunarGlide+ je první běžecká bota poskytující díky novému systému Dynamic Support jak vynikající 
tlumení, tak podporu, která přesně odpovídá aktuálním potřebám běžce. Systém Dynamic Support v mezipo-
dešvi boty Nike LunarGlide+ se skládá z jádra vyrobeného z lehké pěny LunarLite, které je usazeno v podpěře 
z pevnější pěny. Středová část mezipodešve boty Nike LunarGlide+ obsahuje podpatek umístěný do podpěry 
z pevnější pěny, což přináší takovou míru podpory, jaká je právě potřeba. Systém Dynamic Support poskytuje 
vynikající tlumení běžcům s neutrálním došlapem a zároveň nezbytnou podporu běžcům s nadměrnou pronací. 
Díky tomu jsou běžecké boty LunarGlide+ vhodné pro širokou skupinu běžců. Technologie Flywire vyvinutá 
firmou Nike a použitá ve svršku boty nabízí potřebnou podporu a zároveň dramaticky snižuje hmotnost ve 
srovnání s tradiční konstrukcí svršku.

Váha: 300 g (velikost 10 us), 244 g (velikost 8 us)
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boty

nike lunarGlide+
[dámské]

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 2 790 kč

svršek
1   Svršek z prodyšné síťoviny zaručuje pohodlí, 

ochranu a dlouhou životnost.
2   Měkké a přesto pevné syntetické překryvy z mi-

krovlákna poskytují cílenou podporu a luxusní 
pocit pohodlí beze švů.

3   Ultralehké, ale velmi silné panely Flywire, použité 
v oblasti nártu, poskytují dynamickou podporu 
obepínající klenbu během všech fází došlapu.

4   Lisovaná a velmi pružná stélka s tvarováním vy-
tvořeným speciálně pro ženy zajišťuje větší oporu 
a skvělý pocit při obutí (není zobrazeno).

5   Technologie Dynamic Fit pro středovou postranní 
část. Jedná se o speciální pružný materiál, který 
se rozšiřuje a smršťuje tak, aby se přizpůsobil 
rozdílné šířce ženské nohy.

6   Lisovaný vnější patní díl poskytuje pohodlí při noše-
ní a podporuje bezpečné zajištění zadní části nohy.

7   Reflexní prvky zvyšují pocit bezpečnosti i při zhor-
šené viditelnosti.

mezipodešev
8   Systém odpružení LunarLite obsahuje lehké, přesto 

však elastické pěnové jádro uzavřené v odolné 
phylonové mezipodrážce. Tato kombinace zaručuje 
jedinečnou směs jemného tlumení, pružné odezvy 
a podpory. To vše při zachování velmi nízké hmotnosti.

9    Systém Dynamic Support poskytuje vynikající 
tlumení běžkyním s neutrálním došlapem a zároveň 
nezbytnou podporu běžkyním s nadměrnou pro-
nací. Díky tomu jsou běžecké boty LunarGlide+ 
vhodné pro širokou skupinu běžkyň.

10   Středová část mezipodešve boty Nike Lunar-
Glide+ obsahuje podpatek umístěný do podpěry 
z pevnější pěny, což přináší takovou míru podpory, 
jaká je právě potřeba.

11   Dámská bota Nike LunarGlide+ pod patní částí 
obsahuje více měkké pěny než pánský model, 
díky čemuž poskytuje jemnější tlumení, které ženy 
vyžadují.

12   Dynamická hranolová opora ve střední části boty 
zlepšuje tlumení a přitom zajišťuje přirozeně 
plynulý krok.

13   Bota Nike LunarGlide+ disponuje technologií 
Archbridge. S její pomocí mezipodešev přilne ke 
klenbové straně zadní části nohy a poskytuje tak 
zvýšenou podporu, aniž by byl omezen hladký 
přechod do odrazu. 

14   Jednotlivé metatarzální hlavice se středním zalo-
mením podporují plynulý a účinný přechod během 
propulze – obzvlášť výhodné pro běžce s poslední 
fází těžké pronace.

podešev
15   Tlumicí polštář v zadní části nohy je vyroben z kar-

bonové gumy BRS 1000 pro maximální odolnost 
proti oděru.

16   Ekologická guma v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
a dávkou tlumení navíc.

17   Hluboké pružné drážky speciálně navržené pro žen-
skou nohu jsou na podešvi uspořádané v podélném 
i příčném směru, odpovídají drážkám na mezipode-
švi a podporují plynulý, efektivní běžecký krok.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
Dámský model Nike LunarGlide+ vykazuje ve srovnání s pánskými botami řadu důležitých konstrukčních rozdí-
lů odpovídajících specifickým potřebám běžkyň. 

klíčové rysy
Dvoudílný vnější patový díl rozdílný pro muže a ženy je navržen tak, aby i odlišná stavba ženské paty měla 
pohodlí, aby bota dobře seděla a pata měla dostatečnou podporu kolem sebe. Technologie Nike Dynamic Fit, 
pružný materiál nacházející se u palce, se rozšiřuje, aby poskytl pohodlí při rozdílné šíři palce. Dámský model 
LunarGlide+ znamená skvělé tlumení, podporu a dlouhou životnost nezbytnou pro každodenní běh na dlouhé 
vzdálenosti.

Váha: 300 g (velikost 10 us), 244 g (velikost 8 us)
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boty

nike free 3.0 v2

dop. moc 2 790 kč

[pánské]

svršek
1   Bezešvé provedení z jednoho kusu síťoviny zaru-

čuje lehkost, pohodlí, prodyšnost a ohebnost pro 
padnutí a pocit jako při běhu naboso.

2   Specifický svršek 3.0 se vyznačuje minimalis-
tickým provedením se strategicky umístěnými 
bezešvými dílci, které poskytují přiměřenou míru 
opory a přitom umožňují dynamický pohyb nohy 
podobný běhu naboso. 

3   Nový, tradičnější tvar paty ve spojení s pěnou 
zajišťuje lepší padnutí a pohodlí v oblasti paty. 

mezipodešev
4   Minimalistická tvarovaná vložka kopíruje křivky 

chodidla pro skvělé padnutí, větší pohodlí a extra 
oporu (není zobrazeno).

5   Nízkoprofilová phylitová mezipodešev zajišťuje 
dynamický běh a je dostatečně pevná na to, aby 
působila jako druhá podešev, čímž velmi výrazně 
snižuje celkovou hmotnost. 

6   Hluboké drážky Nike Free po celé délce a šířce 
mezipodešve zvyšují ohebnost a stabilitu, přičemž 
je zachována přilnavost, ochrana chodidla a tlu-
mení boty. 

7   Širší drážky napříč mezipodešví umožňují větší 
torzní flexi a zvyšují stabilitu při dopadu.

8   Širší drážky napříč přední částí umožňují větší 
zapojení nohy při propulzi pro větší posílení svalů 
a pocit podobný běhu naboso. 

podešev
9   Strategicky umístěná uhlíková pryž BRS 1000 pro 

větší odolnost. 
10   Konfigurace podešve Waffle podporuje proprio-

receptivní zpětnou vazbu, přilnavost a odolnost, 
přičemž zároveň podporuje neutrálnější a účinněj-
ší přechod přes špičku.

1
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běžecká obuv 
 níZká hmotnoSt

pro koho je bota určená
Ideální, pokud patříte mezi běžce, kteří chtějí využít posilovacích účinků běhu naboso, ale nechtějí obětovat 
ochranu chodidla a přilnavost na různých površích. 

klíčové rysy
Specifický svršek 3.0 z bezešvé síťoviny a minimalistických bezešvých dílců pro lehkost, prodyšnost, pohodlí 
a vhodnou míru opory, přičemž je stále umožněno přirozené padnutí a pocit jako při běhu naboso. Nový tradič-
nější tvar patní části spolu s pěnou zaručují lepší padnutí a větší pohodlí v oblasti paty. Hluboké drážky Nike 
Free navržené speciálně pro muže po celé délce a šířce mezipodešve umožňují ohebnost a stabilitu podobné 
běhu naboso, přičemž je zachována přilnavost, ochrana chodidla a tlumení boty.

Váha: 159 g (velikost 9 us)

[dámské]



boty

nike lunarelite+
[pánske]

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

svršek
1   Svršek z prodyšné síťoviny zaručuje pohodlí, 

ochranu a dlouhou životnost.
2   Jemné, přesto však silné syntetické dílce poskytují 

cílenou oporu.
3   Bezešvá konstrukce je strategicky umístěna v klí-

čových zónách, kde zlepšuje pohodlí.
4   Ultralehké, ale velmi silné panely Flywire, použité 

v oblasti nártu, poskytují dynamickou podporu 
obepínající klenbu během všech fází došlapu.

5   Dvouvrstvá stélka OrthoLite® spojuje výjimečný 
pocit při obouvání s odolným vnitřním tlumením 
nárazů (není zobrazeno).

6   Stélková pěna s velkou hustotou a tvarovou pamětí 
je tvarovaná podle linie charakteristické pro muž-
skou nohu, takže je velmi příjemná a skvěle sedí 
(není zobrazeno).

7   Lem stélky obsahuje vrstvu silikonových bodů, 
která zabraňuje klouzání paty a zaručuje pohodlné 
nošení.

mezipodešev
8   Systém tlumení vyvinutý speciálně pro muže ob-

sahuje lehké, přesto však elastické pěnové jádro 
zapouzdřené v odolné pěnové mezipodrážce, čímž 
dosahuje nízké hmotnosti, ultrajemného odpružení, 
svižné odezvy a podpory.

9   Systém Dynamic Support poskytuje vynikající 
tlumení běžcům s neutrálním došlapem a zároveň 
nezbytnou podporu běžcům s nadměrnou pronací. 
Díky tomu jsou běžecké boty LunarElite+ vhodné 
pro širokou skupinu běžců. 

10   Podpůrná vrstva je vytvořena, aby fungovala jako 
postranní tlumicí článek absorbující nárazy při 
dotyku země a podporuje hladký účinný přenos. 

podešev
11   Tlumicí polštář v zadní části nohy je vyroben z kar-

bonové gumy BRS 1000 pro maximální odolnost 
proti oděru.

12   Ekologická guma v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
a dávkou tlumení navíc.

13   Drážky Deep Nike Naturial Motion Engineering po 
celé délce a šířce mezipodrážky/podrážky zaručují 
pružný, plynulý a efektivní krok.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
Vše potřebné je na svém místě, vše zbytečné bylo odstraněno. Nike LunarElite+ umožní komfortní nošení, 
účinné tlumení a rychlý běh. 

klíčové rysy
Systém odpružení Nike LunarLite poskytuje neuvěřitelně citlivé tlumení nárazů a velmi rychlou odezvou, a to 
při zachování nízké hmotnosti boty. Systém podrážky Dynamic Support se přizpůsobí vašemu kroku, zajistí 
tlumení potřebné pro daného běžce a poskytne oporu tam, kde je to nejvíc třeba. Nové konstrukční postupy 
umožňují, aby obuv Nike LunarElite+ byla extrémně lehká, bez negativního dopadu na tlumení a stabilitu.

Váha: 264 g (velikost 10 us)

dop. moc 3 290 kč
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boty

nike lunarelite+
[dámske]

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

svršek
1   Svršek z prodyšné síťoviny zaručuje pohodlí, 

ochranu a dlouhou životnost.
2   Bezešvá konstrukce bez stehů je strategicky umís-

těna v klíčových zónách, kde zlepšuje pohodlí.
3   Jemné, přesto však silné syntetické dílce poskytují 

cílenou oporu.
4   Ultralehké, ale velmi silné panely Flywire, použité 

v oblasti nártu, poskytují dynamickou podporu 
obepínající klenbu během všech fází došlapu.

5   Dvouvrstvá stélka OrthoLite® spojuje výjimečný 
pocit při obouvání s odolným vnitřním tlumením 
nárazů (není zobrazeno).

6   Stélková pěna s velkou hustotou a tvarovou pamětí 
je tvarovaná podle linie charakteristické pro žen-
skou nohu, takže je velmi příjemná a skvěle sedí 
(není zobrazeno).

7   Lem stélky obsahuje vrstvu silikonových bodů, 
která zabraňuje klouzání paty a zaručuje pohodlné 
nošení.

mezipodešev
8   Systém odpružení LunarLite obsahuje lehké, pře-

sto však elastické pěnové jádro uzavřené v odolné 
phylonové mezipodrážce. Tato kombinace zaru-
čuje jedinečnou směs jemného tlumení, pružné 
odezvy a podpory. To vše při zachování velmi nízké 
hmotnosti.

9   Systém Dynamic Support poskytuje vynikající 
tlumení běžkyním s neutrálním došlapem a zároveň 
nezbytnou podporu běžkyním s nadměrnou 
pronací. Díky tomu jsou běžecké boty LunarElite+ 
vhodné pro širokou skupinu běžkyň.

10   Podpůrná vrstva, která funguje jako postranní tlu-
micí článek je vytvořena, aby absorbovala nárazy 
při styku se zemí a podporovala hladký účinný 
přenos. 

podešev
11   Tlumicí polštář v zadní části nohy je vyroben z kar-

bonové gumy BRS 1000 pro maximální odolnost 
proti oděru.

12   Ekologická guma v konfiguraci Waffle je odolná 
a zaručuje skvělou přilnavost na různých površích 
a dávkou tlumení navíc.

13   Hluboké pružné drážky speciálně navržené pro 
ženskou nohu jsou na podešvi uspořádané v po-
délném i příčném směru, odpovídají drážkám na 
mezipodešvi a podporují plynulý, efektivní běžecký 
krok.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
Vše potřebné je na svém místě, vše zbytečné bylo odstraněno. Nike LunarElite+ umožní komfortní nošení, 
účinné tlumení a rychlý běh. 

klíčové rysy
Systém odpružení Nike LunarLite poskytuje neuvěřitelně citlivé tlumení nárazů a velmi rychlou odezvou, a to 
při zachování nízké hmotnosti boty. Systém podrážky Dynamic Support se přizpůsobí vašemu kroku, zajistí 
tlumení potřebné pro daného běžce a poskytne oporu tam, kde je to nejvíc třeba. Nové konstrukční postupy 
umožňují, aby obuv Nike LunarElite+ byla extrémně lehká, bez negativního dopadu na tlumení a stabilitu.

Váha: 201 g (velikost 8 us)
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dop. moc 3 290 kč



boty

nike lunareclipse+
[pánské]

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

dop. moc 3 390 kč
v prodeji od 1. 11. 2010

svršek
1   Lehká síťovina zaručuje lepší prodyšnost, pohodlí 

a větrání. 
2   Svařené dílce ze syntetického materiálu zajišťují 

cílenou oporu a pohodlí beze švů.
3   Ultralehký a velmi pevný panel Flywire ve střední 

části zaručuje jedinečnou pružnost v přizpůso-
bení se svršku tvarům chodidla a současnou sílu 
zpevnění. 

4   Nová vložka s trojí hustotou poskytuje dokonalý 
pocit pohodlí v botě a zlepšuje oporu v oblasti 
chodidla (není zobrazeno). 

5   Inovativní pohyblivá přezka poskytuje zpevnění 
v oblasti paty. Pohybuje se společně s chodidlem 
a pomáhá omezit nadbytečný pohyb zadní části 
chodidla (svine se směrem dovnitř nebo ven), 
čímž zprostředkovává lepší stabilitu a bezpečné, 
pohodlné přizpůsobení boty chodidlu ve všech 
fázích jeho pohybu (není zobrazeno).

6   Vroubkovaný návlek kolem kotníků ukotví nohu na 
správném místě, současně zaručuje mimořádné po-
hodlí a příjemný pocit při nošení (není zobrazeno).

7   Reflexní prvky pomáhají zlepšit viditelnost za špat-
ných světelných podmínek (nejsou zobrazeny). 

mezipodešev
8   Tlumicí systém Lunarlon se vyznačuje lehkým, 

měkkým, ale odolným pěnovým jádrem zasa-
zeným v nosném pouzdru, tzv. „beze dna“, díky 
němuž není stlačováno spodními vrstvami. Za-
jišťuje tak jedinečné, dokonalé tlumení, podporu 
a vedení při odrazu ze špičky, plynulost kroku 
a plný rozsah pohybu (není zobrazeno).

9   Zabudovaná platforma se dynamicky přizpůsobu-
je kroku běžce a poskytuje dynamickou oporu na 
míru široké škále běžců – od běžců s příliš nízkou 
pronací až po běžce se středně vysokou pronací 
(není zobrazeno).

10   Tvar klínu a jeho uložení v nosném pouzdru 
měkkého jádro mezipodešve pomáhají zpomalit 
nadměrnou pronaci, zachovávají nízkou hmotnost 
obuvi a předcházejí nepříjemným pocitům způ-
sobeným pevným podložením chodidla na jeho 
vnitřní straně. Klín je zasazen do mezipodešve 
a zachovává plochu pod chodidlem hladkou, aby 
běžcům zaručila dokonalé pohodlí a oporu na 
míru.

11   Podpůrné pouzdro plní současně funkci tlumicího 
polštáře pro vnější stranu chodidla. Vstřebává 
nárazy při došlapu a umožňuje příjemný, účinný 
přechod fází kroku.

12   Pouzdro pod kloubem palce napomáhá hladkému, 
účinnému přechodu při propulzi – to je velkým 
přínosem pro běžce, u kterých dochází k nadměr-
né pronaci v pozdní fázi.

 podešev
13   Vysoce odolná, ekologická guma na patě zaruču-

je dlouhou životnost v nejvíce zatěžovaného místa 
podešve.

14   Ekologická guma v upravené konfiguraci Waffle 
Fill poskytuje mimořádnou přilnavost a odolnost 
na různých površích.

15   Ohybové drážky navržené speciálně pro muže 
zvyšují ohebnost pro plynulý a hladký běh.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
Nike LunarEclipse+ zaručuje mimořádně odtlumenou, pohodlnou a pevnou obuv, která se neustále přizpů-
sobuje vašemu kroku a umožňuje plynulý, hladký přechod z došlapu do odrazu. Tyto boty jsou ideální pro 
každodenní trénink na dlouhé vzdálenosti a vhodné pro širokou škálu běžců – od běžců s příliš nízkou pronací 
po běžce s velmi vysokou pronací. 

klíčové rysy
Inovativní pohyblivá přezka na patě spolu s pružnou platformou pro dynamickou oporu se unikátně přizpůsobí 
kroku každého běžce v každé jeho fázi. Systém Lunarlon nosným pouzdrem „beze dna“ zaručuje dynamické 
tlumení, ohebnost a oporu, a to při zachování velmi nízké hmotnosti obuvi. Bezešvý svršek s technologií Flywire 
pro pohodlí uvnitř boty, ultralehké a velmi silné zpevnění nohy.

Váha: 312 g (velikost 10 us)

1

15

14

12132
3

6

11

10



boty

podporuje systém nike+ 
Speciální kapsa v mezipodešvi 
levé boty pro vložení senzoru 
Nike+

nike lunareclipse+
[dámske]

svršek
1   Lehká síťovina zaručuje lepší prodyšnost, pohodlí 

a větrání. 
2   Měkké a přitom pevné svařené syntetické dílce z mi-

krovláken zajišťují cílenou oporu a pohodlí beze švů.
3   Ultralehký a přitom velmi pevný panel Flywire na 

straně dokonale zpevňuje klenbu ve všech fázích 
pohybu chodidla. 

4   Nová vložka s trojí hustotou poskytuje dokonalý 
pocit pohodlí v botě a zlepšuje oporu v oblasti 
chodidla (není zobrazeno). 

5   Inovativní pohyblivá přezka poskytuje zpevnění 
v oblasti paty. Pohybuje se společně s chodidlem 
a pomáhá omezit nadbytečný pohyb zadní části 
chodidla (svine se směrem dovnitř nebo ven), čímž 
zprostředkovává lepší stabilitu a bezpečné, pohodlné 
přizpůsobení boty chodidlu ve všech fázích jeho 
pohybu (není zobrazeno).

6   Vroubkované polstrování kolem kotníků ukotví nohu 
na správném místě, současně zaručuje mimořádné 
pohodlí a příjemný pocit při nošení (není zobrazeno).

7   Reflexní prvky pomáhají zlepšit viditelnost za špat-
ných světelných podmínek (není zobrazeno). 

mezipodešev
8   Tlumicí systém Lunarlon se vyznačuje lehkým, 

měkkým, ale odolným pěnovým jádrem zasazeným 
v nosném pouzdru, tzv. „beze dna“, díky němuž 
není stlačováno spodními vrstvami. Zajišťuje tak 
jedinečné, dokonalé tlumení, podporu a vedení 
při odrazu ze špičky, plynulost kroku a plný rozsah 
pohybu (není zobrazeno).

9   Zabudovaná platforma se dynamicky přizpůsobuje 
kroku běžkyně a poskytuje dynamickou oporu 
na míru široké škále běžkyň – od běžkyň s příliš 
nízkou pronací až po běžkyně se středně vysokou 
pronací (není zobrazeno).

10   Tvar klínu a jeho uložení v nosném pouzdru měkké-
ho jádro mezipodešve pomáhají zpomalit nadměr-
nou pronaci, zachovávají nízkou hmotnost obuvi 
a předcházejí nepříjemným pocitům způsobeným 
pevným podložením chodidla na jeho vnitřní 
straně. Klín je zasazen do mezipodešve a zachová-
vá plochu pod chodidlem hladkou, aby běžkyním 
zaručila dokonalé pohodlí a oporu na míru. 

11   Podpůrné pouzdro plní současně funkci tlumicího 
polštáře pro vnější stranu chodidla. Vstřebává 
nárazy při došlapu a umožňuje příjemný, účinný 
přechod fází kroku. 

12   Pouzdro pod kloubem palce napomáhá hladkému, 
účinnému přechodu při propulzi – to je velkým pří-
nosem pro běžkyně, u kterých dochází k nadměrné 
pronaci v pozdní fázi.

 podešev
13   Vysoce odolná, ekologická guma na patě zaručuje 

dlouhou životnost v nejvíce zatěžovaného místa 
podešve.

14   Ekologická guma v upravené konfiguraci Waffle 
Fill poskytuje mimořádnou přilnavost a odolnost 
na různých površích.

15   Ohybové drážky navržené speciálně pro ženy 
zvyšují ohebnost pro plynulý a hladký běh.

běžecká obuv 
 dynamická podpora

pro koho je bota určená
Nike LunarEclipse+ zaručuje mimořádně odtlumenou, pohodlnou a pevnou obuv, která se neustále přizpůso-
buje vašemu kroku a umožňuje plynulý, hladký přechod z došlapu do odrazu. Tyto boty speciálně navržené pro 
ženy jsou ideální pro každodenní trénink na dlouhé vzdálenosti a vhodné pro širokou škálu běžkyň – od běžkyň 
s příliš nízkou pronací po běžkyně s velmi vysokou pronací. 

klíčové rysy
Inovativní pohyblivá přezka na patě spolu s pružnou platformou pro dynamickou oporu se unikátně přizpůsobí 
kroku každé běžkyně v každé jeho fázi. Systém Lunarlon navržený speciálně pro ženy s nosným pouzdrem 
„beze dna“ zaručuje dynamické tlumení, ohebnost a oporu, a to při zachování velmi nízké hmotnosti obuvi. 
Bezešvý svršek s technologií Flywire pro pohodlí uvnitř boty, ultralehké a velmi silné zpevnění nohy.

Váha: 255 g (velikost 8 us)
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dop. moc 3 390 kč
v prodeji od 1. 11. 2010



oblečení

race day cut-and-seW top
[pánské]

Ideální, pokud patříš mezi běžce, kteří chtějí špičkové lehké běžecké triko s krát-
kým rukávem navržené pro rychlost. Race Day Cut-and-Sew Top je kombinací 
prvků pro špičkový výkon s recyklovanými materiály pro ekologické provedení, 
která ti bezpochyby pomůže při závodech běžet rychleji. Strategicky umístěná 
síťovina Dri-FIT zaručuje lehkost, chlazení a pohodlí v zónách, kde je největší teplo, 
a to bez podráždění. Lepené švy na ramenou, po straně a vzadu zaručují padnutí 
jak šité na míru, zabraňují podráždění a postarají se o elegantní, lehký vzhled. 
Recyklovaná látka Dri-FIT zaručuje pocit pohodlí a sucha a zároveň se jedná 
o ekologické provedení. 

tempo short
[pánské]

Šortky „tempo short“ jsou ideální, pokud chceš ultralehké rychlé šortky. 
Recyklovaná podšívka z materiálu Dri-FIT nejvyšší kvality poskytuje skvělou 
kombinaci pohodlí, opory, lehkosti a prodyšnosti. 13 centimetrů dlouhý vnitřní 
šev zaručuje pokrytí a neomezuje rozsah pohybu. Zadní kapsa na zip je při běhu 
bezpečným místem pro doplňky stravy nebo jiné drobnosti.

dop. moc 1 590 kč

dop. moc 690 kč



historietrénink



NikeRunning

nike stores

www.praguestore.cz
Václavské náměstí 18
Praha 1

max store
OC Chodov
Roztylská 2321
Praha 4 

molo
Metropole Zličín
Řevnická 121/7
Praha 5

a3 store
Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1
Brno

nike store
City Park Jihlava
Hradební 5540/1
Jihlava

nike store
AFI Palace
Masarykovo náměstí 2799
Pardubice

nike store
Horní náměstí 285/8
Olomouc

nike store
OC Olympia 
Písecká 972/1
Plzeň-Černice

běžecké speciálky

sport t. kočárník
Vodičkova 34
Praha 1

triexpert
www.triexpert.cz
Táboritská 5
Praha 3

sport podestát
Veleslavínova 28
Plzeň 

ostatní prodeJny

www.sportisimo.cz

www.hervis.cz

OC Chodov
Roztylská 2321
Praha 4

NC Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
Praha 5

Europark Štěrboholy
Nákupní 389/2
Praha 10

OC Olympia
Olomoucká 90
Velký Týnec u Olo-
mouce

Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1
Brno

www.a3sport.cz

Rokoko
Václavské náměstí 38
Praha 1

OC Olympia
U Dálnice
Brno-Modřice

Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1
Brno

OC Olympia
Olomoucká 90
Velký Týnec

OC Letňany
Veselská 663
Praha 9

OC Olympia
Písecká 972/1
Plzeň-Černice

OC Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
Praha 5

Avion Shopping Park
Rudná 3114/114
Ostrava

trénink Je základ
Získej ze svého běhu víc pod vedením profesionálních trenérů. Máme pro tebe běžecké tréninky v deseti 
lokalitách po celé Praze. Ve společnosti dalších nadšenců do běhání si můžeš bezplatně vyladit kondici, 
vylepšit techniku a otestovat technologii Nike+ i Nike běžecké boty. Rozpis tréninků najdeš na fan page 
Nike Running Club na Facebooku. Připoj se mezi fanoušky! Důležité informace o produktech, trénincích 
a všech novinkách se dovíš také pod záložkou Nike Running na www.behej.com.



nikerunning.com


