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Še pred nekaj leti je bil 
Tomaž Novak, Ljubljančan 
po rodu, ki živi v Mozirju in 
dela v Laškem, prepričan, 
da nima pravega smisla za 
šport. Nobena aktivnost ga ni 
posebej navduševala, da bi se 
je lotil bolj zagnano. Potem je 
leta 2011 odkril kolesarjenje, 
se tri leta kasneje že uspešno 
kosal z najboljšimi na Dirki 
okoli Slovenije (DOS-RAS 
Extreme) in letos spomladi 
prevozil eno najtežjih ultra-
maratonskih preizkušenj, 
Dirko po Italiji, kjer so na več 
kot 800 kilometrov dolgi trasi 
številni obupali in zaradi ne-
ugodnih vremenskih razmer 
odstopili.

Da mora biti človek iz po-
sebnega testa, da lahko zdrži 
vse napore, ki jih prinašajo 
takšne preizkušnje, pričajo 
podatki o izrednih razmerah 
na aprilski italijanski dirki: 
ves čas, razen nekaj krajših 
vmesnih obdobij, je deževalo, 
tekmovalce je spremljal veter, 
nekatere, tudi Tomaža, je v 
drugi polovici dirke dobila še 
toča. Luže, luknjaste ceste, 
slaba vidljivost – v takšnih 
razmerah dva dvojna »gumi 

Štirideset ur v dežju, 
toči in mrazu
Zaradi vztrajnosti je Tomažu Novaku uspelo priti do cilja 818 km dolge ultra-
maratonske kolesarske preizkušnje po Italiji

Po trikrat na Golte
V dvojicah sta Novak in Di-

mitrijevič nastopila na Dosu 
dve leti zapored. Kljub vse 
močnejši konkurenci sta bila 
leta 2015 osma in še boljša kot 
leto prej. »Ne gre za to, kdo je 
prvi in drugi, bolj gre za to, da 
progo prevoziš. Na koncu do-
bijo medalje vsi, ki pridejo do 
cilja, in za vsakega je to zlata 
medalja, saj zmaga sam nad 
sabo.«

Tudi letos je Novak računal, 
da se bo udeležil slovenske 
dirke, vendar je v začetku leta 
izvedel, da je ne bo zaradi or-
ganizacijsko-kadrovskih težav. 
»To je bila škoda za kolesarje 
in tudi za Slovenijo, saj je bila 
dirka uveljavljena kot kakovo-
stna.« Kaj storiti, potem ko si 
več kot pol leta prostega časa 
namenil intenzivnemu trenin-
gu, se je spraševal Tomaž. »Za 
priprave sem namenil največ 
časa in energije doslej, 7-me-
sečni projekt je bil to in vsak 
mesec sem imel začrtane raz-
lične oblike treninga, od kole-
sarjenja do telovadbe v fitnesu 
in teka ter hitre hoje v hribe.« 
Iz Mozirja na Golte zagotovo 
pozna že vsak kamen na poti, 
saj je tja šel po trikrat zapored 
v enem dnevu. Kot nadome-
stilo je zato našel italijansko 
dirko, ki je časovno ustrezala 
pridobljeni kondiciji, in prvič 
samostojno opravil s tako tež-
ko preizkušnjo.

Pa se lahko na treningih 
pripraviš na vse, kar te lahko 
doleti med dirko, in pri tem 
ne obupaš? »Človeško vztraj-
nost in nepopustljivost moraš 
imeti v sebi, da se ne ustaviš, 
sicer je dirka hitro končana. 
Po glavi se ti ne smejo motati 
misli o tem, da bi odnehal. 
Težko pa je dati neko formu-
lo, saj si na takšni dirki vedno 
sam,« pravi Tomaž, ki je na 
začetku še razmišljal, kako bi 
čim bolje odpeljal določene 
dele, prilagodil srčni utrip, 
pravilno jedel in pil, da bi bilo 
vse v redu. V drugi polovici 
dirke, ko je bil že bolj utrujen, 
pa je imel v glavi le misel, da 
je treba kolesariti naprej in da 
ne sme odnehati.

Zgodba se 
nadaljuje
Ko je dirka končana, je čas 

za regeneracijo. »Nekateri že 
naslednji dan po tekmi sedejo 
na kolo, jaz sem to storil po 
štirinajstih dneh. V tem času 
sem vse stvari postavil na svoje 
mesto, kar se tiče opreme, eki-
pe, obveznosti do sponzorjev. 
Nenazadnje je treba dati kolo 
na servis, ga očistiti in obnovi-
ti opremo,« razlaga Tomaž, ki 
posebnih načrtov za prihodnje 
leto nima. »Ne morem se kar 
odločiti in oditi. Prej mora biti 
kup dejavnikov usklajenih, 
družina in služba sta na pr-
vem mestu.«

Ekipo Tomaža Novaka so na tekmi po Italiji sestavljali 
Janez Ažman iz Mozirja, Miha Zalar iz Jezerskega in Niko 
Pintarič iz Celja. Posebej je hvaležen Eriku Rosensteinu 
in ekipi 24alife (www.24alife.com) ter navijaški skupini, v 
kateri so bili partnerka Tanja Kos, hči Ajda Novak, Draga No-
vak, Marko Trkman, Zoran Dimitrijevič in Sandra Hlevnjak.

»Največja nevarnost na naših cestah 
so avtomobili. Po Sloveniji so območja, 
kjer so vozniki še posebej nestrpni, 
ugotovil sem, da so to predeli okrog 
Novega mesta.«

»Ultramaratonsko kolesarjenje je lahko 
nevarno, če se ga napačno lotiš. Sam 
sem opravil veliko zdravniških pregledov. 
Zdravje mora biti na prvem mestu.«

»Nekaj let sem živel 
na Rečici ob Savinji, 
kjer sem ›naredil 
vse teste‹, da so me 
domačini sprejeli 
medse, in potem 
sem razočaral vse, 
ker sem se preselil 
v Mozirje. Upam, 
da sem tudi tam 
že kakšen test 
naredil. S srcem 
sem že skoraj deset 
let tudi v Laškem, 
kjer sem vpet v 
vse pore življenja, 
tudi športnega, saj 
sem predsednik 
tamkajšnjega 
nogometnega 
kluba.«

Tomaž Novak na štartu 
italijanske dirke (Foto: 
iSportFoto)

Tomaž Novak v svoji pisarni, kjer je darilo sodelavcev na častnem 
mestu. (Foto: TC)Tomaževa ekipa od leve proti desni: Miha Zalar, Janez Ažman, Tomaž Novak, Niko Pintarič (Foto: Tanja Kos)

Le naprej!
Da bi lahko vse to počel, 

potrebuje veliko razumevanja 
družine. Partnerka Tanja in 
hči Ajda sta njegovi zvesti na-
vijačici in dobro vesta, koliko 
odrekanj zahteva Tomaževo 
kolesarjenje. Njuna spodbuda 
in podpora mu pomenita naj-
več, zato ne preseneča, da sta 
ga pričakali tudi na cilju zadnje 
dirke, skupaj z nekaterimi so-
rodniki in prijatelji. Za uspeh 
pa je bila pomembna tudi eki-
pa, ki ga je spremljala na dirki. 
»Ves čas skrbi za tebe, podaja 
ti hrano in pijačo, te usmerja v 
skladu s potno knjigo, ki je po-
navadi nepopolna. Slovensko 
traso vem skoraj na pamet, v 
Italiji pa je bila ta velik izziv za 
vse ekipe. Če se izgubiš, moraš 
nazaj in izgubljaš čas. Tudi to 
se nam je zgodilo.«

Da ga razumejo tudi sode-
lavci, priča velika fotografija 
v njegovi direktorski pisarni 
Komunale Laško. Ovekove-
čen je v popolni opremi na 
kolesu. Podarili so mu jo ob 
abrahamu, ponosno pove. In 
še nečesa je vesel. Zgodba o la-
škem družabnem kolesarjenju 
se nadaljuje in število udele-
žencev je vedno večje. Morda 
bo še koga spodbudila, da se 
bo resneje lotil te lepe športne 
panoge. Če bo le imel dovolj 
vztrajnosti in zagnanosti.

TATJANA CVIRN

kot 17. v skupni razvrstitvi in 
7. v svoji kategoriji, in sicer v 
40 urah in 13 minutah.

Okolica Laškega je 
bila odločilna
»Ko prideš v cilj, je vse 

poplačano,« pravi ultrama-
ratonski kolesar, ki s tem 
odgovarja tudi vsem tistim, 
ki ne razumejo, čemu se po-
daja v takšne ekstremne pre-
izkušnje. Svojo vztrajnost in 
zagrizenost v športu je resda 
odkril šele pri 45 letih, kar pa 
očitno ni prepozno. Še danes 
se rad spominja začetkov, ko 
se je v družbi sodelavcev iz 
Občine Laško odpravil na 
kolesarski izlet. »Da sem pri-
šel na Vrh nad Laškim, sem 
skoraj spustil dušo, potem je 
bilo treba še v dolino Gračni-
ce, do Marofa in na Blatni Vrh 
ter proti Šentrupertu in nazaj 
v Laško. To je bila za prvič ta-
kšna tura, da sem posledice 
čutil še nekaj časa. Hkrati je 
bila to prelomnica, ker sem 
se odločal med tem, ali se 
bom lotil treninga bolj resno 
ali bom kolo postavil v kot.« 
Izziv je bil tako velik, da se ga 
je lotil, zamenjal nekaj koles 

defekta« nista bila preseneče-
nje. Posebna preizkušnja je 
bil spust z nadmorske višine 
1.300 metrov po zadnjem 
vzponu, ko se je tempera-
tura spustila do ničle. »Pri 
tem me je tako premrazilo, 
da sem ekipo prosil, naj me 
ovije z gospodinjsko folijo, da 
bi preprečil podhladitve,« se 
spominja Novak. Žal je bila 
folija tako tesno povita, da ni 
mogel dihati, in na prsih so 
mu jo morali prerezati. Poseg 
je bil uspešen, saj je s plapo-
lajočo folijo pripeljal na cilj 

in leta 2013 prišel do special-
ke. Kaj početi s takšnim ko-
lesom? S kolegom Zoranom 
Dimitrijevičem iz kluba Bici-
klus v Mozirju sta se šalila, da 
bosta šla na ultramaratonsko 
dirko po Sloveniji. Nazadnje 
sta se res prijavila in začela 
trenirati. Ker sta imela kar ne-
kaj prijateljev, ki so se s tem 
bolj resno ukvarjali, so jima 
pomagali z nasveti. Eden teh 
je bil odličen kolesar Erik Ro-
senstein z Rečice ob Savinji, 
ki je lani zmagal na slovenski 
dirki.


