
  

PaedDr. Miroslav Čada  
(*8. května 1953 ve Znojmě). 

Se sportem začínal v Zetoru Brno jako fotbalový a hokejový žák a od 
15 let volejbalový dorostenec. V letech 1972-1988 smečař Zbrojovky 
Brno (mistr ČSSR 1974) s výjimkou sezony 1979/80 s prezenční 
vojenskou službou v Dukle Liberec (mistr ČSSR 1980) a sezony 
1981/82, kdy byl angažován Duklou Trenčín jako posila v boji o udržení 
extraligy. Juniorský a akademický reprezentant ČSSR, po skončení 
hráčských aktivit úspěšný trenér. 
Trénovat začal již ve Zbrojovce v roce 1983 jako hrající asistent Karla 
Lázničky (který byl v letech 1983-1988 současně trenérem RD mužů 
ČSSR), v sezoně 1989/90 byl asistentem Rudolfa Matejky u mužské 
reprezentace ČSSR. Největší uznání a úspěchy získal a dále získává 
jako trenér žen. S družstvem KP Brno (které vedl od roku 1996 celkem 
12 sezon) získal 5 mistrovských titulů a dalších 5titulů v řadě se ženami 
VK Modřanská resp. Agel Prostějov, které převzal v sezoně 2008/2009. 

Ten zatím poslední získal nedávno, tj. 24. dubna v hale Olympu po finálové sérii tří duelů bez jediné prohry a 
má „našlápnuto“ k překonání dosavadního  rekordu 11 titulů Zdeňka Pommera. 
Ženskou reprezentaci ČR vedl na ME 2001 v Bulharsku (9. místo) a z družstev, která trénoval či trénuje, se 
v reprezentaci uplatnila celá řada hráček: Hasalíková, Horká, Chalcarzová, Jamborová, Jelínková, 
Melichárková, Spalová-Bergrová, Šimánková, Tomanová. Od roku 2002 je trenérem RD žen Slovenska, se 
kterým startoval na ME 2003 v Turecku (11. místo), ME 2007 v Belgii (13. místo) a ME 2009 v Polsku (13. 
místo). Do roku 2012 také učil na KTV Fakulty sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity - na jednoho 
člověka úctyhodný záběr!!   

 

Hráčské aktivity Mirka Čady připomíná snímek nalevo z roku 
1978 a na něm družstvo Zbrojovky Brno, které v tomto roce 
skončilo v extralize na 7. místě. V horní řadě zleva stojí 
Čada, Pavlík Karel, Olšan, Šimáček, Procházka Rostislav, 
Samek, Krejčí a trenér Karel Láznička, dole zleva Koudelka 
Drahomír, Koukal, Vykydal, Řezníček Pavel, Haškovec a 
Cikrdle. 

 
 
 
 

 
Mirkovy trenérské úspěchy s družstvem VK Modřanská 
Prostějov připomíná snímek napravo z roku 2010. V tomto 
roce vybojovaly hráčky Prostějova pod jeho vedením druhý 
mistrovský titul a v PMEZ dokázaly porazit takové celky, 
jakými byly Cannes, Villa Cortese či Rabitu Baku. Zleva stojí 
statistik Martin Hájek, PR manažer Ondřej Hubáček, hráčky 
Lipicer-Samec, Nováková, Hrončeková, Tomášeková, 
Artmenko, lékař MUDr. Pavel Navrátil a masér Jan Müller, 
dole zleva as. trenéra Lubomír Petráš, Bramborová, 
Kubínová, Chlumská, trenér dr. Miroslav Čada, Soarez, 
Velikiy, Košická a sportovní ředitel VK ing. Peter Goga. 
 
 
 
Zdeněk Vrbenský 


