
90 let Ing. Miloslava Humhala, narozeného 30. května 1925, významného 
hráče, trenéra a funkcionáře Československého a Českého volejbalového svazu a 
FIVB.  

Pražský rodák s volejbalovými začátky v pankráckém SSK Život, od roku 1943 hráč 
družstva mužů, se kterým získal v roce 1947 svůj první mistrovský titul. V roce 1948 se
v rámci sjednocení tělovýchovy pod ČOS stal Život součástí Sokola Michle a jubilant 
byl v tomto roce spolu se spoluhráči bratry Brožovými a Paldusem nominován do 
družstva ČSR pro zájezd do Polska s mezistátními zápasy ve Varšavě, Lublinu a 
Vratislavi. V roce 1951 byl povolán na vojnu do PDA Plzeň, odkud byl druhým rokem 
přeřazen do ATK Praha. Zde se opět setkal s bratry Brožovými a v roce 1952 získal 
svůj druhý mistrovský titul. Po vojně se vrátil do Michle, ale již v roce 1953 přestoupil do 
nově ustavené Slavie VŠ Praha, kde byl do roku 1955 hrajícím trenérem družstva 
mužů, za které hrál i jeho mladší bratr, reprezentant Zdeněk Humhal. V roce 1956 

předal trenérství spoluhráči B. Chválovi a jako hráč ještě družstvu pomohl v letech 1956-57 k zisku prvních dvou 
mistrovských titulů (pro něj již třetího a čtvrtého). V roce 1956 trénoval dorostence, v letech 1956-57 ligové družstvo žen 
Slavie VŠ, v roce 1958 vedl akademický výběr žen ČSR při zájezdu do Polska a pobaltských republik SSSR. Sám hrál 
pro radost až do roku 1989 (tj. do 64 let) za Baník a Hutní projekt Praha v soutěžích pražského přeboru. Také jeho 
funkcionářské aktivity byly úctyhodné: 1953-57 předseda volejbalového oddílu Slavie VŠ Praha a předseda Trenérské 
rady volejbalové sekce Vysokoškolského sportu, 1958-69 člen Ústřední trenérské rady Československého VS a od roku 
1964 předseda ÚTR, 1969-1972 předseda Trenérské rady Českého VS, 1973-79 člen Výboru Českého VS a v letech 
1978-79 předseda ČVS, 1979-85 člen Kontrolní a revizní komise Českého VS. V letech 1969-1978 člen a 
místopředseda Trenérské komise FIVB. Rekapitulace: 46 let aktivní hráč (z toho 14 sezon v nejvyšší soutěži), 36 let 
aktivní trenér I. třídy (z toho 5 let ve vrcholové volejbalu) a 32 let funkcionář vrcholných orgánu (z toho 10 let FIVB). Také 
v tomto případě nabízíme obrázkové ohlédnutí. 

Vlevo volejbalisté Sokola Michle v roce 1949, nahoře zleva Fiedler,  
Venhač, J. Brož, Humhal a J. Malý, dole zleva Kučera, Hubáček a 
Pomr. Karla Brože již měli na vojně v ATK a do finále MR 
v Ostravě se bez něj neprobojovali. Stále však nosili na teplácích 
historický název „Život Praha“.

Napravo mistři republiky 1951 – ATK Praha. Zleva stojí hrající 
trenér J. Brož, Tesař, Humhal a Kučera, v podřepu zleva Z. Malý, 
Fučík, K. Brož a Běhal. Druhá polovina družstva hrála ve finále MR 
v Kroměříži jako II. tým ATK a skončila na 4. místě.

Nalevo volejbalisté Slavie VŠ Praha, kteří v roce 1956 přerušili 
šestiletou hegemonii armádních volejbalistů ATK a ÚDA Praha a 
ve druhém ročníku celostátní I. ligy vybojovali svůj první mistrovský 
titul. Nahoře zleva trenér Břetislav Chvála (v roce předchozím ještě 
hráč), Špelina, Petr, Stolařík, Purnoch, Musil a M. Humhal, dole 
zleva Z. Malý, Chour, Kemel, Z. Humhal a Vůjtěch.




