
Ekol Team Triatlon Brno 

Původní myšlenka, která dala impuls ke vzniku triatlonu jako oficiálního sportovního odvětví, má své 
kořeny v odvěké lidské touze zjistit, kde leží hranice lidských možností. Triatlon je dynamický, náročný 
a poctivý sport. 
 
Triatlon je jedním z nejmladších olympijských sportů, avšak za tři dekády své existence se stal 
celosvětovým fenoménem. 
 
Během své premiéry v rámci olympijských her v Sydney v roce 2000 se triatlon dočkal hvězdného 
úspěchu, neboť snažení triatletů z celého světa sledovalo v ulicích Sydney více než 500.000 diváků, 
kteří závodníkům vytvořili atmosféru, na kterou se nezapomíná. 
 
Triatlon je sport, kterému se velké většině věnují inteligentní a přemýšliví sportovci, pro které se 
triatlon stává více životním stylem než sportem. 

Brno - centrum evropského triatlonu 
 

EKOL TEAM (dříve Morava tri-club, Kepák team a Olympo team) založili pánové Tomáš Kočař, Michal 
Kočař a Olin Tegze v roce 1987. Klub má za sebou bohatou, velkými sportovními úspěchy ověnčenou 

historii. 
 

EKOL TEAM patří mezi nejlepší evropské triatlonové kluby. 
 

EKOL TEAM je jedním z nejúspěšnějších sportovních klubů v městě Brně z hlediska mezinárodních 
sportovních úspěchů v posledních letech. 

 
První světovou hvězdou českého triatlonu byl Tomáš Kočař, který v letech 1986 – 1996 vybojoval 
celou řadu skvělých umístění na největších světových triatlonech. Ve své kariéře se stal např. 7x v 
řadě mistrem republiky, vybojoval 2. místo ve Světovém poháru, 4. místo na Mistrovství Evropy, 9. 

místo na Mistrovství světa a zvítězil ve více než 40 triatlonových závodech v 11 zemích. 
 

Jeho nástupci dovedli český triatlon na absolutní světový vrchol. V barvách EKOL TEAMU startovali 
nebo startují taková esa světového triatlonu jako FILIP OSPALÝ, MARTIN KRŇÁVEK, RADKA 
VODIČKOVÁ, PAVEL ŠIMKO, PETR VABROUŠEK, LENKA RADOVÁ A VENDULA  FRINTOVÁ. 

 
Vedle výše uvedených světových hvězd startuje za EKOL TEAM  několik desítek talentovaných 

závodníků, žákovských, dorosteneckých i juniorských reprezentantů ČR 
 

Brno tak patří mezi centra evropského triatlonu! 

Kontakty: 
EKOL TEAM o.s. 
Družstevní 21, 621 00 Brno- Řečkovice 
IČ: 44994192 
www.galantbrno.cz 
 
Předseda: Michal Kočař, kocar@galantbrno.cz 
Šéftrenér: Tomáš Klíma, tomas.klima@hotmail.cz 
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