
Nervozita i nejistota kolem sudích.      
Respektovaný Příhoda ukončil kariéru. 

Jeden z nejrespektovanějších českých fotbalových rozhodčích ukončil kariéru. Z vlastní vůle. Radek Příhoda 
dává sbohem i kvůli poměrům v českém fotbale. „Došel jsem k tomu po zralé úvaze,“ řekl pro server 
iSport.cz.  

Má velký respekt u hráčů, trenérů i novinářů. U svých nadřízených však „oblíbencem“ nebyl. I proto, že je 
zásadovým mužem.V české nejvyšší soutěži čtyřiačtyřicetiletý Příhoda jako hlavní odpískal 237 zápasů, víc 
jich má jen Pavel Královec (242), nejvýše postavený český sudí na mezinárodní scéně. 

„O konci jsem začal vážně přemýšlet už v průběhu podzimní ligové části,“ řekl Příhoda serveru iSport.cz.  

„Fotbal miluju a nebojím se říct, že je pro mě součástí životního stylu. Ale na druhou stranu cítím, že je to 
nyní správné rozhodnutí.“ 

Jako rozhodčí v profesionálních soutěžích působil od roku 2004, o čtyři roky později byl zařazen na listinu 
Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Odpískal i několik zápasů v čínské lize. 

Za jeho rozhodnutím nestojí zdravotní důvody.„Fyzicky bych klidně ještě dva tři roky zvládl. Ale spíš jsem 
vnímal určitou nejednotnost a z ní vyplývající nervozitu, která v posledních měsících kolem sudích opět 
začala panovat. Nakonec se to přeneslo i do projektu videa, který přitom v minulé sezoně velmi dobře 
odstartoval. Je to škoda, pro fotbal to není ideální stav,“ poznamenal Příhoda. 

V létě výkonný výbor asociace zásadně změnil složení komise rozhodčích. Vede ji bývalý reprezentační 
trenér Jozef Chovanec, který v říjnu podal návrh na odvolání člena komise a hlavního garanta projektu 
videorozhodčích Romana Hrubeše. Výkonný výbor to přijal.Příhodovi dřív svěřovali nejvypjatější utkání 
včetně derby pražských S nebo souboje Sparty v Plzni. A obstál v nich. 

Na podzim však byl delegován jen k sedmi utkáním z devatenácti kol. Často byl nasazován jako 
videoasistent. Jeho posledním utkáním v profesionálních soutěžích zůstane duel Sparty na Slovácku. Nařídil 
tři penalty, hostům udělil dvě červené karty. 

Komise mu vytkla, že nevyloučil domácího Kalabišku za surovou hru, že hostujícímu Kangovi dal červenou 
kartu až po upozornění videoasistenta, že nesprávně vyloučil sparťana Čiviče a v nastavení chybně pro 
Spartu nařídil pokutový kop. Výsledek však neovlivnil, Slovácko vyhrálo 2:1. 

Je jasné, že i následné omezení delegace, které však komise nekonkretizovala, přispělo k Příhodově 
ukončení kariéry.  
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