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! pro všechny 33 %
! pro  sportovce   
 a lidi, kteří aktivně    
 běhají 60 %
! pro nikoho 7 %

Prodejce mi !ekl,  
"e pr# se v nich potí nohy.

Barefoot running neboli běh „naboso“ je hitem 
posledních let. Zhruba 15 procent celosvětových 
prodejů běžeckých bot, navíc s více než 30% 
růstem za minulý rok, připadá na barefoot. Umí 
prodejci o novince přesvědčit zákazníka? 

Fenomenální úspěch knihy Chrise McDougalla „Born to 
Run“, která nedávno vyšla i v českém překladu, podní-
til celosvětový zájem o přirozený běh. Příznivci nového 
trendu tvrdí, že běh „naboso“ může pomoci snížit pro-
blémy, které trápí většinu běžců – bolesti kolen, kotní-
ků, pat, opakovaná zranění či bolesti zad. Jen je třeba 
odhodit své moderní přetechnizované boty a naučit se 
znovu běhat – třeba podle příkladu mexických indiánů 
z kmene Tarahumarů, kteří jsou schopni zdolat obrov-
ské vzdálenosti jen v sandálech. 

Nový běžecký trend dal vzniknout novým značkám 
(Vivobarefoot, Vibram Fivefingers, Skora, Altra aj.) a po-
mohl k novému rozmachu některým z těch tradičních 
(např. New Balance se svou řadou Minimus nebo out-
doorová značka Merrell s řadou Merrell Barefoot). 

Z největších hráčů na poli běžecké obuvi na tento 
nový směr nejlépe zareagoval Nike s marketingově vel-
mi dobře podpořenými Nike Free. Další velké značky 
jako Adidas, Asics či Mizuno se svého podílu na rostou-
cím trhu nechtějí vzdát a vstoupily na scénu s tzv. bare-
foot, resp. minimalistickými běžeckými botami. 

Na prodejce nelze spoléhat
I v Čechách již delší dobu potkáváme běžce, kteří chtějí bě-
hat jinak. Na zvětšující se zájem reagují nejen specializova-
né běžecké prodejny, ale i sportovní řetězce, které pomalu 
zařazují barefoot a minimalistické boty do své nabídky.

Proto jsme se rozhodli udělat mystery shopping v pro-
dejnách sportovních řetězců. Zajímalo nás, jak jsou pro-
dejci na tento trend připraveni, jestli běh „naboso“ znají 
a co potenciálním zákazníkům doporučí. Navštívili jsme 
52 prodejen 5 sportovních řetězců – Intersport, A3 sport, 
EXIsport, Hervis a Sportisimo v Čechách a na Slovensku. 

Asi v polovině prodejen barefootové boty neznali, pří-
padně zákazníka odmítli s tím, že je nemají. V Čechách, 
kde barefooty byly k dispozici ve více než polovině pro-
dejen (52 %), je tento typ bot mnohem dostupnější než na 
Slovensku (38 %). Ale ani tam, kde barefootové boty najde-
me, se nelze příliš spoléhat na znalosti prodejců. Ti často 
dostatečně nerozlišují mezi jednotlivými typy barefooto-
vé a minimalistické obuvi a nejsou příliš dobrými porad-
ci při přechodu k novému běžeckému stylu. 

Pouze třetina prodejců sdělila zákazníkům, že ba-
refooty umožnují přirozený běh a simulují běh nabo-
so. Také jen malá skupina informovala o výhodách, 
jako jsou posílení svalů chodidel a zlepšení držení těla, 
správně upozorňovala na nutnost postupného zvykání 
a úpravy běžeckého stylu. Celkově se však prodejci snaži-
li prezentovat spíše výhody této novinky.

Mezi nabízenými značkami podle očekávání domino-
valy Nike a Adidas s různými modely, které byly doporu-
čovány jako barefootové, nicméně nepatří k „čistokrev-
ným“ barefootovým botám. Čistokrevné boty pro běh 
„naboso“ byly nabídnuty jen zcela výjimečně.

I když na kvalitu prodeje si zákazníci dnes již nestě-
žují, naše sonda ukázala, že prodejny sportovních řetěz-
ců zatím nejsou místem, kde hledat odborné poraden-
ství, minimálně v případě běhu „naboso”. 

CO NÁM O BAREFOOTECH PRODEJCI NAPŘÍKLAD ŘÍKALI? (CITACE MYSTERY SHOPPERŮ)
„Prodejce mi řekl, že prý se  

v nich potí nohy.“
„Prodejce mi řekl, že jsou to boty  
pro nezávisláky, pro takové lidi, 

 kterým je jedno, jak vypadají, protože 
barefoot boty jsou škaredé.“

„Prodejkyně mi vysvětlila,  
že ona neběhá, takže tuto  

obuv nezná.“

„Prodejce opakoval, že noha 
v botách není zpevněná a nejsou to 

úplně vhodné boty na běh.“

Pro koho jsou 
 barefoot boty podle 
prodejců vhodné?
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