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Seznam adrenalinových sportů 

Adrenalinový sport Specifikace sportu 

Basejump 
skok s padákem z pevného místa, např. sochy, skály, mrakodrapy; principem je volný 
pád a otevření padáku až velmi nízko nad zemí  

Bojové a kontaktní 
sporty 

box, kickbox, taekwondo, karate, judo, zápas, aikido, jiu jitsu apod.  

Bouldering horolezectví bez lana, většinou se provozuje na menších skalách nebo v tělocvičnách 

Buildering 
lezení po objektech vytvořených lidskou činností, např. fasády budov, mosty, opěrné 
zdi, … 

Bungee jumping  skoky na pružném laně z vysokých míst  

BMX freestyle 
provádění triků na speciálně upravených kolech a většinou ve speciálně vytvořeném 
parku 

Canyoning 

zdolávání kaňonů horských potoků a říček ve směru jejich toku za použití různých 
outdoorových technik, jako je např. slaňování skalních stěn nebo vodopádů, 
přelézání balvanů a napadaných stromů, … 

Downhill, fourcross, … sjezd na kole určené trasy s přírodními, občas i s uměle vybudovanými překážkami 

Freediving druh potápění, při kterém potápěč nemá pod vodou žádný zdroj kyslíku  

Freeride 
jízda mimo běžně užívané, upravené a vyznačené terény - extreme skiing, freeskiing, 
speedriding, freestyle snowboarding, … 

Freerunning, Parkour 
cílem je se při chůzi či běhu co nejefektivněji (resp. nejrychleji) pohybovat a přitom se 
nezastavit před žádnou překážkou, ať jde o budovy, ploty, auta, či cokoliv jiného 

Cliff diving skoky ze skály do jezera, moře, řeky apod. s prováděním salt, šipek apod. 

Horolezectví včetně vysokohorské turistiky od 3000 m n. m. 

Hydrospeed 
(riverboarding, white-
water sledging) 

boardový sport, při němž se ke sjíždění řek používá speciální plastový plovák či 
„prkno“, na němž vodák leží; dotyčný je přitom v přímém kontaktu s vodou a vlnami;  
plovák se řídí náklonem a ploutvemi na vodákových nohou, jež slouží i k jeho 
pohánění 

Kienova houpačka skoky z mostů na horolezeckém laně 

Longboard, Skateboard sjezdy po dlouhých silnicích 

Motorové sporty 
k realizaci je používán motorizovaný dopravní prostředek upravený k náročným 
podmínkám - motocross, terénní motorky, motokáry atd., … 

Paragliding seskok s padákem ze speciální plošiny nebo ze svahu 

Parašutismus 
opuštění letícího letadla a návrat na zem za pomoci padáku; včetně tandemového 
seskoku 

Plachtění, létání, … plachtění a létání všech druhů, létání balónem, … 

Powerkiting 

druh sportovní aktivity, při níž se používá tažný drak (kite) k pohybu člověka po zemi 
(landkiting, buggykiting, …), sněhu (snowkiting) či vodě (kiteboarding, kitesurfing) 
nebo k jeho zdvíhání do vzduchu 

Rafting, kayaking sjíždění divokých vod v gumovém člunu (raftu), na kajaku 

Skoky na lyžích  

Speleologie jeskyňářství; činnost provozovaná v jeskyních a dalších podzemních prostorách 

Stromolezení 
činnost úzce spjatá s arboristikou (péčí o dřeviny) či s ornitologickým a 
entomologickým výzkumem  

Surfing 
ježdění na surfu na vlnách; osoba stojí nepřipoutána na prkně a jejím cílem je udržet 
se co nejdéle v tzv. vodním tunelu, který vytváří vlna 

Survival, Adventure kombinace outdoorových disciplín v drsném prostředí 

Wakeboarding, 
Wakeskate, Waterskiing 

druh surfování nebo lyžování na jezerech a jiných vodních plochách, jezdec je tažen 
buď za lodí, na speciálním vleku nebo navijákem, má buď wakeboardové prkno, 
wakeskateové prkno, surf, vodní lyže, může přitom provádět různé skoky a triky 

Windsurfing 
ježdění na plováku o určitém výtlaku (tj. jak moc nadnáší jezdce nad hladinu) a 
pohánění větrem, který se opírá do plachty přidělané k plováku 

Zorbing 

druh sportu využívající zorbu (nafouknutá plastová koule); principem zorbingu je 
neřízené kutálení zorbu ze svahu dolů; jeho zastavení probíhá samovolně dole pod 
svahem nebo v ochranné síti 

 


