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Poté, co jsem přijel na letiště Lax, kde jsem měl 
nasednout na letadlo do Paříže, tam se sejít s os-
tatními z našeho dvacetičlenného týmu a následně 
pokračovat letecky na Kapverdské ostrovy ležící na 
západním pobřeží Afriky, zjistil jsem, že jsem si doma 
zapomněl batoh s pasem, penězi, počítačem, tel-
efonem a dalšími nezbytnostmi. Vzpomněl jsem si, 
že leží nejspíš na verandě mého domu, který je od 
letiště vzdálený hodinu a dvacet minut jízdy autem! 
Pomoc, pomoc!
Okamžitě jsem proto volal své sousedy a přesvědčil 
je, aby vzali můj batoh, skočili do auta a co nejrychleji 
jeli za mnou na letiště. Doufal jsem a v duchu prosil, 
aby to stihli dřív, než odletí moje letadlo. Neměl jsem 
ale takové štěstí! Ve chvíli, kdy jsem konečně spatřil 
Garetta a Ritchieho, kteří se pustili do téhle heroické 
mise, byla už brána pro můj let zavřená. Nestihli to o 
pouhých pár minut. Sakra, sakra! Byl jsem v háji.
Nezbylo mi v tu chvíli nic jiného, než koupit si 
na místě u jiné letecké společnosti last minute 
letenku do Paříže za 2000 USD! Naštěstí jsem pak 
alespoň stihl přestup v Paříži na letadlo, které létá 
z Evropy na opuštěné ostrovy v Atlantiku pouze 
jednou za týden. Aby toho ale nebylo málo, tak mi 
v Paříži oznámili, že moje kolo se nedostalo na 
palubu mého letadla a bude tedy doručeno až tím 
dalším. To samé jsem pak poslouchal ještě dalších 
sedm dní do doby, než kolo za mnou nakonec 
docestovalo. Krabice, ve které bylo původně za-
balené, přitom nejen že byla otevřená, ale úplně 
skartovaná!

Parta jak má být
Pozvání od Fabiena Barela na tenhle netradiční pod-
nik pojmenovaný URGE, podle místa pak s příponou 
Capo Verde, jsem dostal již třetí rok po sobě. Závod, 
na který jsou pozváni pečlivě vybraní jezdci, specialisté 
na různé gravity disciplíny, již navštívil místa jako je Mt. 
Kenya a Annapourna, aby se jeho třetí dějství odehrálo 
na několika málo z mnoha Kapverdských ostrovů, kde 
nás čekaly strmé hory a respekt budící vulkány.
Tenhle podnik je kombinací dobrodružství, závodění 
a charitativní podpory daného místa. Plán pro letošní 
ročník obsahoval čtyři etapy, vedoucí po pro nás 
absolutně neznámých trailech. Cílem celé akce je ale 
především užít si pořádné dobrodružství a podat po-
mocnou ruku místním. Samotné závodění je vlastně 
až na druhém místě.
Skupina pozvaných závodníků obsahovala celou řadu 
zvučných jmen. Posuďte sami – desetinásobný světový 
šampión v DH Nico Vouilloz, specialisté na Megava-
lanche Jerome Clementz a Rene Wildhaber, současná 

Jednou jsem někde četl, že dobrodružství nezačne, dokud se vám na cestách nestane 
něco neočekávaného. K tomu musím říct, že v případě mé cesty na URGE Capo Verde 
na sebe tohle pověstné dobrodružství nenechalo příliš dlouho čekat.
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světová šampiónka v DH Tracey Mo-
seley, dřívější DH šampiónka Sab-
rina Jonnier, Mr. Allround beast Mark 
Weir, francouzký novinář a světový 
šampión v kategorii Masters Sam 
Peridy, sladká a rychlá Anka Martin, 
trailový guru a all mountain specialis-
ta z Anglie Rowan Sorrell, specialista 
na čtyřiadvacetihodinovky na 29kách 
Marco Nicoletti, zázračně na jedné 
noze balancující Greg Doucende, 
Doro Lindtke a Sam Normand jakožto 
dva amatéři, kteří se kvalifikovali ze čtyř set nomino-
vaných a konečně také náš host, bývalý mistr DH Fa-
bien Barel. No a samozřejmě také já, který nestál ve 
startovním boxu více jak deset let. Proto bylo také mým 
cílem hlavně celou tuhle záležitost ve zdraví přežít. 
Celou naši skupinu doprovázel fotograf Sven Mar-
tin a potomv také Fred a Manou organizující naše 
cestování a další věci okolo. Kromě jiného i řadu 
kameramanů, kteří zaznamenali a zachytili skoro vše, 
co jsme na tomto místě podnikli. Sešla se tu zkrátka 
skvělá parta lidí a čas strávený na Kapverdských os-
trovech jsme si všichni opravdu užili.
Vrcholem pro všechny jezdce bylo samozřejmě 
neuvěřitelné bikování. Kdybych tak jen měl po ce-
lou dobu u sebe svoje kolo… Naštěstí pro mě jsme 
několik první dní strávili především cestováním a 
návštěvou několika místních charitativních spolků, 
škol a také kmotry této akce, kterou byla Cesaria 
Evora, což je světově známá zpěvačka a diva.

Cesta do kráteru
Výchozí destinací, kde jsme měli poprvé zakusit 
místní terén, byl ostrov Fogo, kterému dominuje 
přibližně 3000 metrů vysoký aktivní vulkán. Bylo 
by dost zavádějící tvrdit, že jsme byly všichni 
v pohodě, po děsivé čtyřhodinové plavbě po 
rozbouřeném oceánu. Myslel jsem, že tahle ces-
ta snad nikdy neskončí! Naším cílem byla chudá 
vesnice v horách nesoucí jméno Calderia, ležící 
uprostřed dvacet mil velkého kráteru ve výšce 
1700 metrů, blízko níž se zvedá kužel ohromného 
a stále aktivního vulkánu. Vypadalo to tam skoro 
jako na měsíci – fantastické místo!
Zatímco se ostatní věnovali focení nebo natáčení, já 
si půjčil Fredovo kolo a jel se podívat k okraji kráteru, 
odkud pak trail pokračoval strmě dolů do mraků a 
směřoval kamsi hluboko do neznáma až k modrému 
oceánu. Někam tam, kam povede trasa naší zítřejší 
závodní etapy.
Překvapilo mě, že i přes zdánlivou nehostinnost to-
hoto místa tu zdejší obyvatelé produkují všechny 

myslitelné zemědělské produkty. Například také 
vlastní víno, lisované z hroznů, které rostou na 
písčitých svazích zdejších sopek. Zkrátka místo 
jako z jiného světa.

1. Etapa – Brzdit? Nemá smysl!
Hned další ráno jsme museli brzo vstávat, jelikož 
úkolem toho dne bylo vystoupat s našimi koly tak vys-
oko po úbočí sopky, jak jen to bude možné. Jelikož 
jsme chtěli dojít až na samotný vrchol a pořídit tam 
skupinovou fotku, museli jsme naše kola na čas 
opustit a závěrečnou pasáž zdolat pěšky. Výstup až 
na vrchol byl brutální a zabral nám celé dopoledne. 
Mise ale byla splněna a my se mohli vrátit ke kolům a 
sjet do místa, odkud startoval náš první měřený sjezd 
do neznáma.
Večer předtím jsme se domluvili, že startovací pořádek 
se určí losováním čísel. Chudák Anka si vytáhla 
jedničku a musela se tak jako první pustit do boje 
s absolutně neznámým terénem. 
Trasa, tedy alespoň ta část, která byla z místa stratu 
vidět, byla dost prudká a vypadala nebezpečně a 
nepředvídatelně. Písčitý povrch byl měkký a místy 
až po kotníky hluboký! Nikdo z nás si nebyl příliš 
jistý, jak se kola budou v takovém terénu chovat a 
jak rychle se na tomto vůbec dá jet. Brzy se uká-
zalo, že rychle, hodně rychle. Až 90km/h v případě 
nejrychlejšího z nás! My ostatní jsme přitom nebyli 
o moc pomalejší. Já osobně jsem celou tuto etapu 
pokořil za zhruba 47 minut.
Na celé této záležitosti mě poněkud znervózňovalo, 
že jsem jel na vypůjčeném kole, stejně jako fakt, že 
v okolí nebyla žádná helikoptéra či jiný druh pomo-
ci. Realita byla dokonce tak drsná, že nejbližší po-
hotovost byla vzdálená hodiny, ne-li dny cesty dale-
ko! Za svou kariéru jsem už sjezdil řadu náročných 
a prudkých trailů po celém světě, rozdíl tady ale byl 
v tom, že na tomto místě jsem musel jet zároveň i 
co nejrychleji. A to je najednou úplně jiná hra. Pro 
zajímavost, všichni si přivezli all mountain kola se 
zdvihy okolo šesti palců (cca 150 mm pozn. red.). 
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Tedy žádné sjezdové bestie. S nimi bychom se jen 
stě ží vláčeli do zdejších svahů.
Jak už jsem zmínil, jako první odstartovala Anka 
a my sledovali, jak opatrně zápasí s náročným a 
neznámým terénem. Zcela jiný přístup předvedl 
Mark Weir, který svou jízdou stanovil nové hran-
ice možného. Dolů po svahu vulkánu se spustil až 
neskutečnou rychlostí a volil přitom nekompromisně 
přímou stopu. Ještě předtím, než na mě jako os-
mého ve startovním  pořadí přišla řada, jsem měl to 
potěšení sledovat DH sprint Nica Vouilloze, který se 
řítil dolů ze svahu v ukázkově přikrčené pozici. 
Těsně před tím, než jsem vyrazil, jsem si vzpomněl, 
že nám říkali cosi o jízdě na 70%. Myšlenka to byla 
sice rozumná, realita byla ale taková, že jsem neměl 
příliš na výběr a musel to poslat hezky na přímo jako 
ostatní. Zprvu to bylo jako jízda v prašanu, jen s tím 
rozdílem, že povrch byl až překvapivě stabilní. Tedy 
minimálně do té doby, než z téhle černé peřiny vul-
kanického prachu začaly výhružně vystrkovat své 
růžky velké ostré kameny. Vrcholem všeho bylo moje 
zjištění, že brzdění v tomto prachu nemá absolutně 
žádný efekt. Instinktivně jsem tedy posunul zadek 
daleko za sedlo, až jsem zaslechl, a pak i ucítil, jak 
zadní pneumatika řeže moje kraťasy. Nebylo jiné ces-
ty, a tak jsem musel tento neortodoxní brzdící manévr 
zopakovat ještě jednou v místě, kde se povrch začal 
měnit a bylo potřeba kolo opatrně vmanévrovat mezi 
velké kameny.
V téhle sekci bylo nanejvýš důležité důsledně číst terén. 
Nebylo tu totiž nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo 
trail, snad třeba i starý a rozpadlý. Zároveň se mi tu 
ale rýsovala pouze jediná ideální stopa vedoucí přes 
velké kameny a po okraji malé strže, kterou bylo třeba 
překonat, než jsem se přiblížil k malé vesnici ležící na 
dně starého kráteru.
„To tedy byla pořádná divočina“, říkal jsem si, ja-
kmile jsem chytil dech poté, co jsem se dostal na 
širší prašnou cestu. Následoval asi šestikilometrový 
poměrně rovný úsek, na který jsem se ale moc 
netěšil. Dalo se totiž čekat, že všichni ti super fit kluci 
a holky budou celý žhaví, aby mi tady ukázali záda. 

No, to už je život. Ve finále mě ale potěšilo, že rider, 
který byl za mnou, mě nedostal dřív, než jsem dojel 
na okraj kráteru. 
Odtud následoval sjezd po hodně staré a hodně roz-
bité cestě. Ještě před startem jsme byli upozorněni, 
že tahle spodní sekce není pouze mokrá a celkově 
ve špatném stavu, ale je navíc často výrazně prudší, 
než by se dalo čekat. Brzy jsem zjistil, že to byla 
pravda. Následujících 20 minut se ukázalo být tím 
nejtvrdším a nejdrsnějším downhillem, jaký jsem 
kdy musel absolvovat. Tenhle trail byl až neskutečně 
technický s řadou neočekávaných hran a schodů. 
Ruce jsem měl už úplně zmožené a ještě ke všemu 
mi začínaly sjíždět kraťasy. Jediné, co mi umožnilo 
vždy alespoň na pár vteřin popadnout dech, byly asi 
čtyři neplánované výlety přes řídítka!
V době, kdy jsem se pral s tímto krvelačným úsekem, 
jsem sotva věděl, že nejsem ani zdaleka jediný, komu 
přišla tahle sekce nad jiné brutální. Na druhé straně 
jsem ale také nevěděl, že nejrychlejší z borců tenhle 
úsek zvládnul o 13 minut rychleji než já a proletěl 
ho jako vítr. Připadalo mi to jako nekonečný boj s 
terénem, až jsem nemohl uvěřit, že už jsem konečně 
zahlédl červenou pásku na zemi značící cíl.
 „Wow, to bylo opravdu něco!“ Byl jsem vyčerpaný, 
potlučený a taky krvavý. „To byla ale jízda!“ Příjemně 
mě překvapilo, že můj čas byl zhruba ve středu výsled-
kové listiny. Slušný výkon při tom všem „utrpení“, po 
kterém mi večer servírované místní jídlo připadalo 
jako to nejlepší na světě.

2. Etapa – Výlet do mraků
Cesta na další ostrov si vyžádala celodenní jízdu tra-
jektem a pak ještě následovaly dva přelety letadlem. 
Kapverdské ostrovy nejsou velké jenom samy o 
sobě, některé z nich mají víc jak 100 kilometrů na 
délku, rozprostírají se navíc na ohromné ploše asi 
500 čtverečních mil.
Ještě předtím, než jsme se vydali vstříc dalšímu 
jezdeckému dobrodružství, se k mému naprostému 
překvapení v hotelu objevila krabice s mým kolem. 
Tou dobou už jsem snad i přestal doufat, že ještě 
někdy uvidím svoje GT Force. S tímhle svým věrným 
parťákem a samozřejmě s celou naší výpravou jsme 
se pak vydali tak vysoko do hor ostrova San Antao, až 
nás bezezbytku obklopily mraky. Tam někde v mlze 
se nacházel start další etapy.
Tentokrát jsme startovali v obráceném pořadí než 
poprvé a všem nám bylo jasné, že nás čeká další 
neskutečný zážitek. Uprostřed mraku, který zkrápěl 
vše okolo, a za mizivé viditelnosti jsme se jen stěží 
mohli spustit plnou rychlostí z kopce po kamení 
hladkém a kluzkém jako městská dlažba, když ještě 
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k tomu cesty byly plné nepředvídatelných děr a jiných 
nečekaných nástrah. 
Stalo se to, když jsem se zrovna chystal ke startu. 
Z mlhy náhle vyběhl Nico, který si byl prohlédnout 
první část trasy. Akorát se chystal něco říct, když 
v tom startér vystřelil „GO!“. Chvilku jsem si nebyl 
jistý, jestli si mám poslechnout, co nám chtěl deset-
inásobný šampión v DH oznámit. Pak jsem si ale 
řekl, že to, co viděl on, uvidím na vlastní oči sám a už 
hodně brzy.
Na tomhle místě by jakákoliv chyba mohla být sm-
rtelná. Nedělám si legraci, tak to opravdu bylo! To, 
co jsem musel ten den absolvovat, bylo děsivé a 
absolutně vyčerpávající. Ale taky až neskutečně 
vzrušující a zábavné. Většina z nás si nejspíš ten 
den přála hlavně bezpečně a bez úhony dojet až 
dolů do cíle. 
Překvapení čekalo v půlce cesty, po nějakých pat-
nácti až dvaceti pekelně ostrých zatáčkách, když 
jsem konečně vyjel ze souvislé bariéry mraků a na-
jednou se přede mnou otevřel fantastický výhled 
na svěže vyhlížející údolí s líbeznými terasovými 
políčky. Kamenitý trail byl najednou suchý a výrazně 
méně prudký. Brzy jsem tak našel svůj běžný rytmus 
jízdy a výrazně se mi ulevilo. Po chvíli překvapivě 
příjemného bikování jsem zahlédl usměvavé tváře 
svých souputníků, kteří mě svým mohutným povzbu-
zováním popoháněli k cíli.
Tahle etapa byla výrazně kratší a trvala mi do-
hromady asi sedm minut. Zanechala ve mně ale 
hodně silný dojem. Není se čemu divit – místy jsem 
měl totiž pocit, jako bychom snad šidili smrt. Byli 
jsme všichni víc než rádi, že jsme tohle extrémní 
dobrodružství vůbec přežili. K úlevě všech nám pak 
Fabien slíbil, že další etapy už budou výrazně méně 
nebezpečné. Za takový slib jsem byl rozhodně rád, 
přestože to znamenalo mnohem víc šlapání. Ale co 
už na tom sejde.
Zbytek dne jsme strávili focením a natáčením, za-
tímco Nico, Fabien a Rene se rozhodli projet si na-
vrch ještě jednu soukromou etapu. Zážitkem samo o 
sobě bylo pozorovat jejich jízdu. Taková úroveň jez-
deckých schopností se jen tak nevidí. Bylo pro mě 
poctou, pohybovat se ve společnosti těchto mužů a 
žen, mistrů svého řemesla. Bylo rovněž inspirující a 
poučné sledovat rozdílné jízdní styly a taky odlišné 
stopy, který každý z nich volí.

3. a 4. Etapa – I na kochání se čas najde
Třetí a čtvrtá etapa se jely v jeden den. Odjeli jsme 
hluboko do hor a šlapali nějakých deset kilometrů 
do míst, kde se měl nacházet start té první. Ta trva-
la asi dvacet minut a byla okořeněná řadou dost 

nebezpečných zatáček, ale obsahovala také několik 
krátkých výšlapů. Ten den jsem byl poslední, kdo 
se spustil dolů z kopce. Bylo to nádherné místo, 
a přestože jsem se soustředil v první řadě na ov-
ládání kola, stačil jsem si užít i něco z těch fanta-
stických scenérií okolo. Připadalo mi to tam jako mix 
různých koutů světa. Viděl jsem tam místa jako na 
Kauai, přírodní obrazy jak z Machu Picchu a i něco 
z Kanárských ostrovů. Musím říct, že je to ojedinělá 
zkušenost, závodit ve sjezdu po neznámých trailech, 
kde netušíte, co přijde za další zatáčkou, nebo jak 
dlouho vůbec pojedete.
Následoval oběd, transport na další místo a 
pokračování závodu bylo před námi. Tentokrát padla 
karta na mě a musel jsem tedy jet jako první. Nutno 
poznamenat, že s pocitem, že Nico mi jistě bude brzy 
dýchat na záda. Doufal jsem proto, že se mi podaří 
jet natolik rychle, aby mě cestou nemusel předjíždět. 
Naštěstí to i vyšlo a byl jsem dole jako první. To samo 
o sobě bylo rozhodně příjemný pocit. K tomu jsem si 
mohl vychutnat pohled na ostatní jak bezpečně a bez 
úhony míjí cílovou čáru.

Užili jsme si neskutečné, teď zase domů
Krásné intro do tohoto netradičního pojetí vytrvalostního 
sjezdového závodění. Bylo úžasné sledovat ostatní jez-
dce, jak si musí dělat všechno sami, nastavovat kolo 
a tak podobně a zároveň jak prochází různými závod-
nickými emocemi, které byly ještě umocněny v mno-
hém extrémním a exotickým prostředím.
Užili jsme si úžasnou rozlučkovou večeři a každý dostal 
originální masku vyřezanou z místního vulkanického 
kamení. Cesta zpátky domů byla sice dlouhá, rozhodně 
ale stála za tohle dobrodružství.

Hans Rey
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